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Sammanfattning
Studiens syfte var att undersöka hur lärare som undervisar i matematik i årskurs 7-9 använder
matematiskt språk i relation till ett vardagligt samt i vilken utsträckning de använder en
kombination av de två språken. Studien var kvalitativ och metoderna som använts är
observation med efterföljande samtal. Syftet med studien medför att ett lärarperspektiv var
givet. De observerade lektionerna och samtalen resulterade i olika kategorier av begrepp vilka
sedan resulterade i en teori kring hur lärare använder de olika språken vid genomgångar.
Samtliga lärare använde både matematiskt och vardagligt språk vid genomgång medan endast
ett fåtal använde språken i kombination. Studien visade att lärare använder sig av både
matematiskt och vardagligt språk vid genomgångar med elever, men i varierande grad.
Ämnesord: matematiskt språk, vardagligt språk, matematik, lärares språkanvändning,
begreppsinlärning

That’s nothing to quibble about
A qualitative study of mathematic teachers’ classroom communication

Abstract
The purpose of the study was to investigate how teachers teaching mathematics in grades 79 use mathematical language in relation to a everyday language as well as the extent to which
they use a combination of the two. The study was qualitative and the methods used are
observation with subsequent conversations. The purpose of the study implies that a teacher's
perspective was necessary. The observed lessons and the conversations resulted in different
categories of concepts which then resulted in a theory of how teachers use the different
languages during the lecture. All the teachers used both mathematical and everyday language
during the lecture while only a few used the two languages in combination. The study showed
that teachers use both mathematical and everyday language during lectures with students, but
in varying extent.
Keywords: mathematical language, casual language, mathematics, teacher's use of
language, conceptual learning

Förord
Ämneslärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad är nu till ända. Dessa lärorika,
intresseväckande och fantastiska år har varit en kunskapsresa som nu nått sitt mål. Höstterminen
2015 har inneburit många timmars läsande, skrivande, funderande, skrattande, gråtande,
diskuterande och ibland till och med skrikande. Men mest av allt har det varit en oerhört
inspirerande tid inför vårt kommande yrkesliv. Många tankar har väckts som kommer att följa
med oss under våra framtida verksamma år i skolans värld.

Att skriva ett examensarbete är otroligt tidskrävande och vi är medvetna om att utan hjälp och
stöd hade vi inte kunnat slutföra arbetet i tid. Vi vill härmed rikta ett stort tack till alla de skolor
och lärare vi besökt, utan Er hade vi inte kunnat genomföra våra observationer och samtal. Ett
tack riktas även till vår handledare, våra studiekamrater samt seminarieledare för vägledande
feedback och uppmuntrande kommentarer under arbetets gång.

Sist men inte minst vill vi tacka våra närstående och då framförallt Pierre och lilla Zoya för allt
stöd under de många sena skrivkvällarna och helgerna som fyllts av övrigt arbete. Inget tack är
stort nog för det stöd ni försett oss med under denna långa höst.

Elin Bergsten & Malin Larsson
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1. Inledning
I inledningen redogörs för utgångspunkten gällande studien. Därefter följer studiens upplägg
samt vilka avgränsningar som gjorts. För att förtydliga tolkningarna av i studien
förekommande begrepp har definitioner av dessa gjorts. Slutligen beskrivs studiens relevans
för utbildningsvetenskapen samt dess syfte och frågeställningar.

1.1 Vår utgångspunkt
Under vår studietid på ämneslärarutbildningen har vi vid flertalet tillfällen, och då framförallt
under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU), upplevt att många elever inte alltid har med
sig korrekta matematiska begrepp. Den undervisande läraren får således anpassa sitt egna
matematiska språk till ett mer vardagligt. Detta innebär i förlängningen att den matematiska
undervisningen till viss del tappar i kvalitet.

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper
om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika
ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för
matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang
(Skolverket, 2011, s 62).

I läroplanen för grundskolan går vidare att läsa att eleverna genom undervisning i matematik
ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda och analysera matematiska begrepp
och samband mellan begrepp (Skolverket, 2011). Vi menar att utan en begreppsförståelse blir
elevernas kommunikation inom matematik haltande och deras fortsatta väg genom
utbildningssystemet försvåras. Lärare på högre utbildningsnivå såsom gymnasium och
högskola förväntar sig att elever och studenter har fått med sig vissa begrepp från tidigare
studier. Använder då lärare sig av begrepp som man inte förstår som elev eller student blir det
härmed svårare att hänga med i undervisningen. Ansvaret för att eleverna får med sig
tillräckliga baskunskaper vad gäller matematiska begrepp ligger främst hos de undervisande
lärarna i grundskolan. Matematik har alltså även en språklig dimension och det handlar om så
betydligt mycket mer än att kunna utföra matematiska operationer på ett papper. (Myndigheten
för skolutveckling, 2008)

9

Som undervisande lärare har man ett stort inflytande över sina elever. Barn gör inte som man
säger utan som man gör brukar det heta. Vi tror att det är så även när det kommer till
begreppsanvändning. Använder vi som vuxna och lärare i klassrummet oss av ett i huvudsak
vardagligt språk, kommer eleverna också till största del att göra det. En bristande
begreppsförståelse kan även bidra till svårigheter när de ska lösa egna uppgifter i till exempel
matematikboken.

De senaste åren har svenska elevers resultat i internationella undersökningar i matematik sjunkit
(OECD 2014; PISA 2012). Vi tror att detta bland annat kan ha att göra med att eleverna inte
förstår vad det är de ska lösa ut för något i uppgifterna. Till viss del grundar vi detta i att de inte
har med sig de matematiska begrepp de behöver för att klara sig igenom proven som kommer
från till exempel PISA.

1.2 Syfte och syftesfrågor
Syftet med vår studie var att undersöka på vilket sätt lärare i matematik i årskurs 7-9 använder
matematiskt språk i undervisningen.

Våra syftesfrågor är:
Hur använder lärare i årskurs 7-9 matematiska begrepp i förhållande till vardagsspråk i sin
undervisning?

Hur tror undervisande lärare att deras användning av matematiska begrepp påverkar elevernas
begreppsanvändning?

1.3 Begreppsdefinitioner
1.3.1 Språk
Språk är det huvudsakliga mediet för mänsklig kommunikation. Språket är ett bra hjälpmedel
för vårt tänkande, eftersom vi med hjälp av detta kan sätta ord på/namnge företeelser och ting
kan vårt tänkande lättare handskas med dessa (Ellegård, u.å.).
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Enligt Oxford dictionaries definieras språk enligt följande:
1. the method of human communication, either spoken or written, consisting of the use of
words in a structured and conventional way
1.1 a non-verbal method of expression or communication, e.g. body language
2. a system of communication used by a particular country or community […]
3. the style of a piece of writing
3.1 the phraseology and vocabulary of a particular profession, domain or group
(http://oxforddictionaries.com/definition/english/language, hämtad 2015-12-08).

Matematiskt språk
Det matematiska språket beskrivs som ett språk innehållande begrepp, termer och symboler
som är utmärkande för ämnet matematik (Carlkvist-Åman & Johansson, 2007; Löwing, 2004;
Myndigheten för skolutveckling, 2008). Vad vi i studien menar med matematiskt språk är
användningen av begrepp som är specifika för matematiken. Exempel på dessa är: addition,
Pythagoras sats, exponent och täljare.

Vardagsspråk
Vad vi i studien menar med vardagsspråk är när matematiska begrepp så som ”addition”
benämns som “plus” eller när man säger “gångra” istället för “multiplicera”. Exempel på detta
är då läraren säger ”Nu ska vi räkna plus”. Vi menar att läraren lika väl skulle kunna säga ”Nu
ska vi räkna addition” utan att det skulle bli konstlat.

Definitioner av matematiskt språk respektive vardagsspråk kommer att ytterligare förtydligas i
litteraturgenomgången. I studien kommer fortsättningsvis ”matematiska begrepp” och
”matematiska termer” att användas synonymt.

1.3.2 Kommunikation
Kommunikation är en överföring av information. För att kunna kommunicera krävs det ett språk
som hjälper till att uttrycka informationen. (Rosengren, u.å.). Det finns inga garantier för att det
man säger tolkas på det sätt som man tänkt sig. Mottagaren av informationen gör nämligen en
egen tolkning utav det som sägs (Björn, Helander, Rosengren, Sigurd & Ulfstrand, u.å.).

Vi har i denna studie endast fokuserat på den muntliga kommunikationen.
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1.4 Studiens relevans för utbildningsvetenskapen
Om man gör en sökning på klassrumskommunikation så visar det sig att det finns en hel del
forskat inom detta område. Dock är vår uppfattning att det i denna forskning finns vissa brister
och då främst i vilken utsträckning som undervisande lärare använder ett välutvecklat och
korrekt matematiskt språk i sin kommunikation med eleverna. Tidigare forskning visar på att
lärarens användande av matematiskt språk är viktig för elevernas begreppsinlärning (CarlkvistÅman & Johansson, 2007, Löwing, 2004, Mouwits, 2008, Riesbeck 2000; 2008) och i denna
studie har vi för avsikt att undersöka om lärarna i huvudsak använder sig av matematiska
begrepp eller om de väljer ett vardagsspråk.

Genom studien kan redan verksamma lärare men även lärarstudenter få kunskap om hur det
matematiska språket brukas i undervisningen och härmed även fundera över sitt eget språkbruk
och om eventuella korrigeringar bör göras.

1.5 Studiens upplägg och avgränsningar
Studien genomfördes under vår sista termin av utbildningen. Empirin samlades in under hösten
2015. Därefter har data analyserats och bearbetats. Empirin samlades in genom observationer
och efterföljande samtal med lärare som undervisar i årskurs 7-9.

Inledningsvis fick rektorer och därefter lärare information om studien. När läraren tackat ja till
att delta i studien skickades information ut till eleverna om vår närvaro i klassrummet, där
observationen skulle ske. Antalet lärare som observerats var 10 stycken. Syftet med
observationerna var att se hur lärare kombinerar det matematiska språket med det vardagliga.
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2. Teoretiskt ramverk
Här nedan följer en redogörelse för vårt teoretiska ramverk, grounded theory. Redogörelsen
innehåller en kortare beskrivning av hur teorin har utvecklats, hur arbetsprocessen ser ut samt
vilka svårigheter som finns med att genomföra studier med grounded theory.

2.1 Grounded theory
Grounded theory utformades av två forskare, Barney Glaser och Anselm Strauss, under 1960talet. Anledningen till att dessa båda män valde att utveckla denna teori var för att de ansåg att
man som forskare skulle gå in i situationer med öppna och fördomsfria ögon för att undersöka
den sociala världen. (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015).

När man väljer grounded theory som forskningsansats är man intresserad av att undersöka
sociala händelser och interaktioner (Corbin & Strauss, 1990; Thornberg & Forslund Frykedal,
2015). Detta gör att man måste omdefiniera vissa delar av metoden jämfört med hur andra
kvalitativa metoder ser ut. Eftersom det är sociala fenomen som är huvudmålen spelar den
omgivande miljön och förhållandena som medföljer den specifika miljön en avgörande roll.
Förhållandena kan nämligen påverka individerna som finns där och de sociala fenomenen
påverkas i sin tur av individerna (Corbin & Strauss, 1990). Som forskare är man här intresserad
av vilka de specifika förhållandena är samt hur de påverkar individernas agerande. Man vill
även veta vilka konsekvenser agerandet får för följande sekvenser (Corbin & Strauss, 1990;
Starks & Brown Trinidad, 2007). Utifrån det empiriska material man samlat in vill man sedan
kunna anpassa och utarbeta en teori (Corbin & Strauss, 1990; Thornberg & Forslund Frykedal,
2015).

En av grounded theorys speciella egenskaper är att datainsamling och analys pågår parallellt
(Glaser & Strauss, 1967). Detta medför att det inte finns några klara skiljelinjer mellan de olika
delarna av processen (Corbin & Strauss, 1990; Glaser & Strauss, 1967). Genom att analysera
data allt eftersom den samlas in väcks nya idéer och tankar vilket gör att man kontinuerligt
kontrollerar att man får svar på de forskningsfrågor man har (Corbin och Strauss, 1990; Glaser
och Strauss, 1967; Pandit, 1996; Thornberg och Forslund Frykedal, 2015). Detta görs genom
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att man jämför likheter och skillnader mellan händelser. Denna jämförelse ligger sedan till
grund för organiseringen av datan (Corbin & Strauss, 1990; Glaser & Strauss, 1967). För att
hålla reda på de likheter och skillnader man upptäckt samt alla funderingar som väckts under
processen använder man sig av memos. Memos hjälper till att utforma teorin (Corbin & Strauss,
1990; Pandit, 1996; Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). I analysprocessen gör man hela
tiden jämförelser mellan sina memos och den insamlade datan samt mellan memos och
begrepp/kategorier som bildats (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015).

Eftersom det ständigt är en analys av det insamlade materialet måste man som forskare vara
flexibel och öppen för förändring i sitt arbetssätt och sina metoder. Att ständigt anpassa sina
metoder är en del av grounded theory och är viktigt eftersom man genom att kombinera olika
datakällor kan utveckla studien. Det är också viktigt eftersom man får syn på olika delar av den
sociala situationen genom olika datakällor (Corbin & Strauss, 1990; Glaser & Strauss, 1967;
Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). För att kunna få syn på olika händelser måste forskaren
ut på fältet för att göra undersökningar och göra ett urval av aktörer. Detta urval ska dock inte
bero på aktörerna, utan det ska bero på vilket fenomen som man vill undersöka samt hur man
kan få så stor variation på händelser som möjligt (Corbin & Strauss, 1990; Starks & Brown
Trinidad, 2007). Väl ute på fältet vill man som forskare se händelserna ur aktörernas synvinkel
utan att ta deras perspektiv för givna eller att hålla med. Detta kallas inom grounded theory för
main concern. För att kunna göra detta måste man som forskare vara verkligt intresserad av vad
som händer i en viss situation och av hur aktörerna agerar (Thornberg & Forslund Frykedal,
2015).

Utgångspunkten för analysen ligger i selektion av viktiga begrepp. Dessa begrepp sammanställs
sedan i olika kategorier. Kategorierna kan endast bildas genom ett jämförande av olika
händelser som sedan utgör basen för själva utformningen av teorin (Corbin & Strauss, 1990).
Under analysprocessen parar man ihop olika begrepp och kategorier genom att man har en tanke
om hur de hänger ihop. Dessa tankar och hypoteser utvecklas och bekräftas i så stor utsträckning
som möjligt under forskningsprocessens gång (Corbin & Strauss, 1990; Pandit, 1996).

I sin analys är det viktigt att forskaren inte glömmer bort att även titta på bredare perspektiv,
såsom exempelvis ekonomiska förhållanden, kulturellt värde, politiska trender och social
rörelse. Dessa perspektiv tas sedan med i teorin och hjälper till att stödja den. Man kan dock
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inte bara lista de här perspektiven, utan de måste kopplas ihop med teorin och det är forskarens
ansvar att göra kopplingen mellan förhållanden och konsekvenser (Corbin & Strauss, 1990).

2.1.1 Kodning
Under själva analysprocessen använder man sig ofta av kodning. Kodning är den process där
man som forskare successivt försöker utveckla begrepp och kategorier för det man får syn på i
sin undersökning. Inom kodningen finns det två grundläggande kategorier som ofta pågår
parallellt (beskrivning av dessa följer nedan). Den första kategorin, substantiv kodning, är mer
dominerande i inledningen och den andra kategorin, teoretisk kodning, är mer dominerande i
slutet av analysprocessen. Det finns tre delar av substantiv kodning: öppen, axial och selektiv
(Corbin & Strauss, 1990; Pandit, 1996; Starks & Brown Trinidad, 2007). Det finns dock ingen
klar brytpunkt mellan de två grundläggande kategorierna, utan man rör sig som forskare ofta
mellan dem under hela processen (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015).

Substantiv kodning
I den öppna kodningen gås det insamlade materialet igenom snabbt. Det är viktigt att inte haka
upp sig och börja grubbla över något. Skulle detta ske kan man göra en markering på det
aktuella stället och i så fall gå tillbaka till detta senare. Allteftersom arbetet fortskrider hittas
likheter mellan de olika koderna och de kan börja forma kategorier och man övergår därmed
till den axiala kodningen (Corbin & Strauss, 1990; Thornberg & Forslund Frykedal, 2015).
Kategorierna ska kunna beskrivas kort och enkelt. Dock kan vissa av koderna som funnits från
början istället komma att fungera som underkategorier och hjälpa till att definiera kategorin.
Namnen som koderna får är dock arbetsnamn under hela processen, det vill säga, kategorierna
är inte definitiva och namnen kan hela tiden ändras (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015).

I den selektiva kodningen är man mer specifik i sitt letande efter koder. Där letar man endast
efter de viktigaste och sorterar bort det som inte är relevant för studien. Under denna del mejslar
man även fram kärnkategorier. Kärnkategorin representerar det centrala fenomenet som studien
berör och man fyller den med beskrivande detaljer om det undersökta fenomenet. Den är
variationsrik och har kopplingar till övriga kategorier (Corbin & Strauss, 1990; Thornberg &
Forslund Frykedal, 2015). Dock kan även kärnkategorin utvecklas under processens
fortskridande.
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Teoretisk kodning
Teoretisk kodning innebär att koppla ihop de substantiva koderna under en teoretisk modell.
Det finns flera kodfamiljer, som dock inte har några strikta linjer mellan sig. Det är med hjälp
av dessa teoretiska koder som man kan utforma en teoretisk modell om den kärnkategori som
har identifierats (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015), vilket är målet för en forskare med
denna inriktning (Starks & Brown Trinidad, 2007).

2.1.2 “Fallgropar inom grounded theory”
Ett av de problem som man kan stöta på som forskare inom grounded theory är att man aldrig
är helt “tom i huvudet” under analysprocessen. Forskaren påverkas hela tiden av faktorer som
den inte kan koppla bort. Det gäller dock att förhålla sig till dessa faktorer på ett medvetet och
kritiskt sätt och försöka hålla sig till det öppna och fördomsfria (Thornberg & Forslund
Frykedal, 2015).

För att kunna göra en studie genomförd med grounded theory generaliserbar måste man
specificera vilka förhållande som rått under tillfällena då man samlat in data och som resulterat
i teorin. Det är dock svårt att beskriva studien på ett sådant sätt att den är reproducerbar eftersom
sociala interaktioner inte upprepas två gånger på exakt samma sätt. Många av förhållandena
kan vara lika, men att få dem exakt lika är nästan omöjligt (Corbin & Strauss, 1990).
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3. Litteraturgenomgång
I litteraturgenomgången nedan redogörs ett urval i vad som finns forskat sedan tidigare vad
gäller språkets betydelse i matematikundervisningen, kommunikation, begreppsinlärning och
variation.

3.1 Språkets betydelse i matematikundervisningen
3.1.1 Sak- och ordföreställning
Wyndhamn (1986) tar upp två olika föreställningar om verkligheten. En sakföreställning ger
något konkret som man kan förstå direkt, medan en ordföreställning kan vara värdelös om man
inte förstår ordets betydelse eller kan associera ordet till något användbart. Det kan dock ställa
till problem även med en sakföreställning. Våra medhavda förställningar och tankar kan göra
att det blir en återvändsgränd för utvecklingen inom matematiken. Ett exempel på detta kan
vara när man som lärare har kopplat ihop variabler i algebran med till exempel frukter. Det kan
lösa undervisningsproblemet för stunden, men kan göra det svårare för eleven längre fram då
bokstäverna ska representera siffror och inte ting. Då man använder sig av en ordföreställning
kan man med hjälp av språket utveckla samband mellan ord och associationer, det kan man inte
göra om man använder en sakföreställning. Eftersom man kan utveckla samband med hjälp av
språket kan vi se på språket som en brygga mellan vår upplevda verklighet och vårt
tankeinnehåll (Wyndhamn, 1986).

3.1.2 Ords varierande betydelser
Ord utvecklas hela tiden och de har inte en konsekvent betydelse. Som om detta inte var
komplicerat nog så har ord olika betydelse inom olika fält (Löwing 2004; Mouwits, 2008;
Riesbeck, 2008). Att orden har olika betydelse inom olika fält kallar man att det finns specifika
register för olika kontexter (Löwing, 2004; Riesbeck, 2008). Eftersom registret endast finns
inom den specifika kontexten är det viktigt att man som lärare får med sig eleverna in i denna
specifika kontext (Riesbeck, 2008).

I forskningen tar man även upp diskurser och dess betydelse för ords innebörd. Inom en specifik
diskurs har man ett speciellt sätt att tänka, tala och argumentera för saker och ting (Riesbeck,
17

2000). Man skulle kunna jämföra en diskurs med kontexter och dess register (Löwing, 2004;
Riesbeck, 2008). För att kunna delta i kontexter eller diskurser måste man samtala. För att du
ska kunna samtala måste du ha skapat förtrogenhet i kontexten/diskursen och för att göra detta
måste vi lära oss de begrepp som är specifika för sammanhanget (Riesbeck, 2000; 2008).

Det är viktigt att man som lärare hjälper eleverna att ta sig igenom begreppsdjungeln, speciellt
när läromedlen kan ha motsägelsefulla definitioner på begrepp som kanske inte stämmer
överens med hur eleverna ser på begreppet sedan tidigare. En av de viktiga delarna i detta är att
man som lärare är konsekvent i sin begreppsanvändning annars riskerar man att förvirra
eleverna mer än man hjälper dem framåt i sitt lärande. Använder man ord på ett sätt som skapar
olika betydelser kan man skapa förvirring och en osäkerhetskänsla vilket kan ge en känsla av
att man är förlorad i paradoxer. För elevernas skull är det bra att tidigt få bekanta sig med de
matematiska begreppen. Det är dock viktigt att begreppen används på ett sådant sätt att man
inte stänger några dörrar för vidare utveckling i matematik. Man ska snarare ha en
begreppsanvändning som öppnar upp för ett vidare matematiskt lärande (Mouwits, 2008).

Många av de matematiska orden har en annan betydelse i vardagsspråket och detta kan leda
eleverna på fel väg när de ska lösa en uppgift, se tabell 1 (Myndigheten för skolutveckling,
2008). Dessa får dock inte blandas ihop med det som Löwing (2004) kallar för trigger words.
Detta är ord som exempelvis mindre, gånger, fick, mer och så vidare. Dessa ord leder ofta
eleven in på vilket räknesätt de ska använda. Ordet ”mer” kan leda eleverna till att de ska
använda addition. På samma sätt kan ordet ”gånger” leda eleverna in på räknesättet
multiplikation. Exempel på sådana uppgifter är exempelvis ”Olle har 10 kr och Anna har 12 kr.
Hur mycket mer pengar har Anna?” och ”Hur många gånger kan du ta åka buss om du har 24
kr och en bussresa kostar 6 kr?” (Löwing, 2004, s. 121). Löwing menar dock att detta är ett
problem som lärarna skapar för sig själva genom sin språkanvändning eftersom eleverna tar
efter lärarnas språk i tron om att det är ett korrekt språk (Löwing, 2004). De matematiska ord
som har en annan betydelse i vardagen kan även komplicera det för eleverna eftersom de
associerar ordet med något annat än vad det menar. Det är skolans och lärarnas jobb att hjälpa
eleverna bekanta sig med dessa ord, både i text och tal. Om eleverna inte får möjligheten att
arbeta med orden kan de inte heller förväntas lära sig dem med den matematiska betydelsen
eller associationen (Myndigheten för skolutveckling, 2008).
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Tabell 1. Exempel på begrepp som eleverna sedan tidigare kan ha en vardaglig association till och som kan
komplicera matematiken för dem (Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 16). Det är de kursiva orden i
vänsterkolumnen som eleverna har en vardaglig association till.

Framförallt hos yngre elever uppstår det förvirring mellan de matematiska och de vardagliga
begreppen. Förvirringen kan uppstå på grund av att eleverna har svårt att identifiera situationen
som matematisk. Ser de situationen som vardaglig använder de hellre det vardagliga begreppet
än det matematiska (Morgan Craig, Schuette & Wagner, 2014). På samma sätt kan man se
samband med hur elever väljer att lösa en matematisk uppgift. Får de uppgiften under en
matematiklektion löser de uppgiften med matematiska metoder medan om de får samma uppgift
i en annan kontext löser de den med någon annan metod (Riesbeck, 2000).

3.1.3 Vardagsspråk och matematiskt språk
Språket man brukar i klassrummet kan ha två syften, det kan vara reglerande eller undervisande.
Ett reglerande språk används för att skapa ordning i salen medan det undervisande används vid
undervisningen (Löwing, 2004). Det undervisande språket förekommer i tre varianter:
vardagsspråk, matematiskt språk och ett övergripande språk (Wyndhamn, 1986). För denna
studie är endast de två första aktuella, därför är endast dessa beskrivna nedan.

Vardagsspråket är det vi använder mest. Vi använder det i både skrift och tal, men det är sällan
matematiskt korrekt. När man talar om matematiskt korrekt språk menar man att de korrekta
matematiska termerna används, vilket de gör i det matematiska språket (Wyndhamn, 1986).
När eleverna kommer till skolan har de med sig ett vardagsspråk och har då även med sig den
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vardagliga kopplingen till begreppen som de i skolans miljö kommer stöta ihop med i
matematiken (Riesbeck, 2000). Det är lärarens uppgift att introducera det matematiska språket
för eleverna och göra dem bekanta med den kontexten (Riesbeck, 2008). Dock får man vara
observant då man gör denna introduktion då eleverna lätt blandar ihop den matematiska
kontexten och den vardagliga samt får svårt att växla mellan de olika språkvärldarna (Riesbeck,
2000). En annan viktig aspekt man får ha med i tanken är att både lärare och elever ska kunna
växla mellan att använda ett språk som passar i matematisk kontext och ett som passar i en mer
vardaglig kontext (Riesbeck, 2008). Då är det viktigt att man är noggrann i sin
begreppsanvändning och inte förvirrar eleverna allt för mycket (Mouwits, 2008).

Det matematiska språket är nytt för många elever när de kommer till skolan. Det är viktigt att
man som lärare tar avstamp i elevernas erfarenhetsvärld när man ska introducera det nya språket
och dess begrepp (Carlkvist-Åman & Johansson, 2007; Morgan et al. 2014; Skolverket, 2003).
När man ska lära sig ett nytt språk är det viktigt att man får möjlighet att applicera det på något
som man redan kan och känner till samt att man ges tid att lära sig det nya språket och dess
användning (Morgan et al. 2014). Lyckas man med att knyta an det nya till det som eleverna
redan vet kan man lägga en stabilare grund för eleverna och de kan bygga upp sin självtillit
samtidigt som man gör undervisningen begriplig och relevant för eleverna (Skolverket, 2003).
Får eleverna inte tiden man behöver för att lära sig det nya språket kan det leda till svårigheter
längre fram (Morgan et al. 2014).

Det är lärarens uppgift att sätta standarden för hur samtalet i klassrummet utvecklas (CarlkvistÅman & Johansson, 2007; Cooke & Buchholz, 2005; Löwing, 2004). Som lärare har man stort
inflytande över elevernas språkanvändning och det är därför viktigt att man använder det
matematiska språket så mycket det är möjligt. Skulle man undvika att använda det hindrar man
eleverna i sin språkutveckling (Carlkvist-Åman & Johansson, 2007; Löwing, 2004). Läraren
kan med hjälp av språket utmana elevernas medhavda föreställningar om begrepp eller deras
tankegång kring begreppet (Wyndhamn, 1986).

Det matematiska språket är väldigt exakt samt specifikt och det ger inte något överskott på
information (Carlkvist-Åman & Johansson, 2007; Myndigheten för skolutveckling, 2008). Har
man då som lärare inte lyckats knyta an det nya språket i elevernas erfarenheter samt är otydlig
i sin språkanvändning blir det inte lättare för eleverna att orientera sig bland alla begrepp, som
dessutom kan ha en betydelse i vardagen och en i den matematiska kontexten (Löwing, 2004).
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Som lärare kan man givetvis förenkla för eleverna, men förutom att hindra elevernas
språkutveckling (Carlkvist-Åman & Johansson, 2007), tappar man i precision. Skulle man säga
fyrkant är det inte lika precist som att säga kvadrat (Löwing, 2004). Att man sen dessutom
använder sig av ett symbolspråk gör det inte lättare och mindre förvirrande (Myndigheten för
skolutveckling, 2008).

3.1.4 Språkets roll i undervisningen
Det finns inte ett gemensamt synsätt på hur språket spelar in i undervisningen. Detta kan bero
på att forskare inte är överens om vad själva ordet språk betyder. Inom matematiken berör man
nästan alla delar av det som kan betecknas som språk. Att denna uppdelning finns gör att
forskare ser olika på hur man utvecklar matematisk kunskap. Det finns framförallt två
huvudsakliga inriktningar på forskning kring språkets roll i undervisning. Ena inriktningen
menar på att matematiska objekt endast kan upplevas genom språket då de har en oberoende
existens. Den andra inriktningen, vilken går under benämningen diskursivt teoretiskt perspektiv,
menar att det inte finns någon separation mellan språk och matematiska objekt. Inom den andra
inriktningen menar man att det är en komplett diskursiv sysselsättning att syssla med matematik
och då är språket en absolut nödvändighet för att klara av den. Inom denna inriktning menar
man alltså att det är en nödvändighet att behärska det matematiska språket för att kunna
utvecklas inom matematik och öka sin förståelse för matematiska begrepp (Morgan et al. 2014).

En anledning till uppdelning i synen på språkets betydelse kan komma från att två av de största
utbildningsvetenskapliga forskarna har skild syn på språkets roll i undervisningen. Vygotskij
menade på att språket är nödvändigt för att utveckling ska ske medan Piaget menade att barn
inte kunde utvecklas förrän de är mogna för det (Riesbeck, 2000). För Piaget var språket ett
medium för tänkande och en representation för verkligheten medan Vygotskij såg språket som
nödvändigt för lärande, vilket blir en social process med hjälp av språket (Bråten 1998;
Riesbeck, 2000). I en social process kan man ingå i kommunikationer som utvecklar vårt
tänkande samt lärande. För att kunna kommunicera måste man interagera med andra människor,
vilket man kan göra i en social process (Riesbeck, 2008). Det är genom samtal vi kan göra bra
och klara övergångar mellan konkret och abstrakt samt öppna dörrar mellan verkligheten och
matematiken (Riesbeck, 2008, Wyndhamn, 1986).

För att ett samtal ska vara givande för båda parter måste just båda parter vara delaktiga och
aktiva i processen. Detsamma gäller för en lärandesituation. I en lärandesituation kan varken
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lärare eller elever vara passiva för då skapas inte de rätta förutsättningarna för lärande. I
samtalet kan man utveckla både matematiska och språkliga kompetenser, både vad gäller
förståelse och behärskning. Eleverna kan även bli medvetna om både sitt lärande och kunnande
genom kommunikation. De får även möjlighet att utveckla sina matematiska begrepp
(Skolverket, 2003).

Språket är inte bara viktigt i matematiken. Det finns en språklig dimension i samtliga ämnen
och det borde därmed ske en språklig utveckling i alla ämnen (Myndigheten för skolutveckling,
2008). För att eleverna ska kunna utveckla sitt matematiska språk behöver de få tid att göra
detta (Morgan et al. 2014; Skolverket, 2003). Detta kan de göra genom att läraren förser
eleverna med bra matematikuppgifter och för att en matematikuppgift ska klassas som bra ska
den vara utformad på ett sådant sätt att den är utvecklande för både matematikkunskaperna och
för språket (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Man kan även sätta eleverna i samtal kring
matematik då detta är utvecklande för både elevernas språk och deras förmåga att förklara hur
de har löst uppgifter (Skolverket, 2003).

När vi använder språket har det framförallt två viktiga funktioner för inlärningen. Dessa är en
inlärningsaspekt och en diagnosaspekt. Inlärningsaspekten hjälper eleven att göra kopplingar
mellan verkligheten och matematiken där man har utgångspunkt i verkligheten. Kopplingarna
görs genom att eleverna får skapa föreställningar om de matematiska begreppen.
Diagnosaspekten går motsatta vägen, det vill säga från matematiken till verkligheten och visar
elevernas uppfattningar om matematiken, se figur 1 (Wyndhamn, 1986). Till de två aspekterna
kan man till viss del använda sig av olika undervisningsspråk. Man kan i undervisningen
använda sig av ett formellt respektive ett informellt språk. Det formella språket använder man
som ett beskrivande och förklarande språk medan det informella språket är uppdelat på
tillämpande och laborativ verksamhet (Löwing, 2004). Det formella språket hör då ihop med
diagnosaspekten medan det informella språket kopplas till inlärningsaspekten.

Figur 1. Bild på inlärningsaspekten (pilarna åt höger) och diagnosaspekten (pilarna åt vänster) Figur av författarna
efter figur i Wyndhamn, 1986.
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3.1.5 Elevers förståelsehorisont
För eleverna är det viktigt att man knyter an den nya kunskapen i det som de redan känner till,
deras vardagskunskap. Eleverna kommer inte till skolans värld som tomma blad som handlar
utefter en objektiv verklighet. De har livsupplevelser med sig och genom dessa har de skapat
ett bakgrundsvetande som hjälper dem att förstå (Bråten, 1998; Riesbeck, 2006). Blir avståndet
mellan elevernas vardagskunskap och skolans kulturella värld för stort kan eleverna tappa
intresset och inlärningen kan bli lidande. Detta avstånd kan man se som elevernas
förståelsehorisont (Riesbeck, 2006). För att minska detta avstånd använder man sig av
kommunikation. Det är genom samtal vi kopplar ihop vardag och matematik (Riesbeck, 2006;
Wyndhamn, 1986). När man befinner sig i förståelsehorisonten finns det utrymme för
tolkningar. Dessa kan man göra så lika som möjligt genom kommunikation och har man då en
lyckad kommunikation kännetecknas den av att budskapet och tolkningen ligger nära varandra
(Carlkvist-Åman & Johansson, 2007).

3.2 Kommunikation
Mikael Jensen (2012) tar upp att mycket tidigare forskning handlat om lärande, om ledarskap
och om didaktiska kompetenser. Men just kommunikation i klassrummet har då behandlats som
något sekundärt när det egentligen är det mest centrala och det som skapar förutsättningen för
elevers lärande i skolan. Ämnesdidaktik innebär att läraren kommunicerar ett innehåll på ett
sådant sätt att eleverna kan ta materialet till sig och göra det till sitt eget. Det finns många sätt
att ta till sig kunskap men inom skolans värld finns det avsiktsförklaringar som kräver just
kommunikation (Jensen, 2012).

Howard Biles lade under 1970-talet grunden för en teori som kallas Kommunikativ
ackommodation. Ordet ackommodation betyder anpassning och således är innebörden i
kommunikativ ackommodation att människan anpassar sitt sätt att kommunicera. Biles talade
om två olika sätt för denna anpassning. Antingen genom att konvergera eller genom att
divergera. Det vill säga att antingen blir mer lik eller olik den andre som man kommunicerar
med. Konvergera mot sin medkommunikatör gör man då denne exempelvis har en högre status,
om den är trevlig eller är attraktiv. Ser man till en klassrumssituation så sker en ackommodation
av eleverna vad gäller deras kommunikation med läraren om de respekterar och ser upp till
densamme. Eleverna kommer således att anpassa sitt språk för att efterlikna den respekterade
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lärarens och detta skapar en ömsesidig positiv inställning mellan lärare och elever. Läraren har
även en möjlighet att konvergera emot elevernas sätt att kommunicera. Detta för att kunna
närma sig eleverna på ”deras nivå” och visa sitt intresse för dem (Jensen, 2012).

Ytterligare en viktig aspekt i klassrumskommunikationen är att den är tydlig. Om en lärares
kommunikation är tydlig kommer detta att skapa en positiv inställning som kan medföra en
ökad motivation till lärandet hos eleverna. Exempel på en tydlig lärare är bland annat den som
på ett enkelt sätt kan förklara svåra begrepp och som använder exempel som är vardagliga
och/eller välkända för eleverna. Att vara tydlig innebär även att tala så att alla hör, att tala
artikulerat och i ett lagom tempo. Genom att ge sig tid till att förklara och tydliggöra vilka krav
som ställs på eleverna ökar lärarens tydlighet i undervisningen (Jensen, 2012).

Säljö, Riesbeck och Wyndhamn (2003) skriver om perspektiv i klassrumskommunikation. De
menar att det är via kommunikationen med andra i vår omgivning som vi kan lära oss om hur
de tolkar händelser i vardagen och hur de handlar. Genom att ta del av vad de säger och gör kan
vi bland annat få en insikt om hur de uppfattar sin omvärld. Inom skolans värld kommer
eleverna i kontakt med begrepp och diskurser som de i begränsad omfattning möter i sin vardag.
Att ett föremål sjunker för att det är tungt är något som till vardags hade kunnat vara en
godtagbar förklaring. Inom vetenskapen så ligger svaret i förståelse för volym och densitet.
Inom geometrin kopplas kvadrat, rektangel, bas och höjd ihop med specifika mönster. Att säga
”streck på snedden” förklarar med vardagsspråk vad man korrekt matematiskt språk benämner
diagonal. Vygotskij menar att undervisning är en kommunikativ miljö där vardagsspråk och
spontant utvecklade begrepp ställs emot vetenskapens. Då undervisningen inom vetenskapen
innehåller många nya begrepp för eleverna kan undervisningen ses som abstrakt. Terminologin
är viktig. En rektangel kan förklaras ha längd och bredd eller en bas och höjd. En triangel
däremot har ingen längd och bredd utan enbart bas och höjd. Läraren har en väldigt viktig roll
i förmedlandet av dessa nya och ibland för eleverna abstrakta begrepp. Om man nöjer sig med
vardagsspråket finns risken att elevernas lärande avstannar. De enligt Vygotskij ”medvetna
begreppen” erhåller eleverna vid en kognitiv bearbetning av tidigare erfarenheter ihop med en
av läraren förmedlad undervisning (Säljö, Riesbeck & Wyndhamn, 2003).
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3.3 Begreppsinlärning
Mellan lärare och elever finns det en maktobalans som gör att läraren är den enda i klassrummet
som kan avgöra huruvida elevernas konstruktioner av begrepp utgör en god grund för vidare
utveckling vid fortsatta studier. På grund av detta är en av lärarens viktigaste uppgifter att skapa
möjligheter för matematiska diskussioner mellan elever. Samtidigt måste läraren vara en
deltagare i diskussionerna för att kunna leda eleverna in på rätta definitioner av begrepp. Detta
gör att läraren till viss del begränsar elevernas matematiska tolkningar och lösningar, men det
sker i ett kommunikativt sammanhang vilket gör att lärare och elev för en diskussion om den
matematiska betydelsen i begrepp (Cobb, Yackel & Wood, 1992). Man skulle kunna jämföra
lärarens roll med en byggnadsställnings funktion – att ge grundstöd i startfasen. Läraren ska
sträcka ut handen till eleverna när de stöter på utmanande uppgifter för att sedan dra tillbaka
den när eleven börjar klara sig på egna ben, när grunden är stabil och eleven själv kan bygga
vidare. På den gemensamt lagda grunden kan eleven sedan bygga vidare och utvecklas, både
kunskapsmässigt och språkmässigt (Bråten, 1998). För att elever ska kunna lära sig matematik
måste de involvera sig i matematiska aktiviteter som tillexempel diskussioner kring
matematiska begrepp. Om eleverna inte engagerar sig i de lärandesituationer som uppstår i
matematikklassrummet kan de inte skapa något lärande (Cobb et al. 1992).

Tall och Vinner (1981) beskriver komplexiteten med matematiska begrepp. Många av
begreppen har vi träffat på i någon eller några andra sammanhang innan de får en matematisk
betydelse genom en formell definition. Detta är dock inte helt oproblematiskt då varje individ
får olika mentala bilder av olika begrepp. Dessa baseras oftast på personens tidigare
erfarenheter (Bråten 1998; Riesbeck, 2006). Detta kan vara problematiskt för läraren som måste
anpassa sin undervisning efter samtliga elevers medhavda föreställningar. Det kan dessutom
vara en stor spridning på vilken förståelse eleverna har med sig. När den matematiska
definitionen ska läras in kan denna strida med de många olika föreställningar som eleverna har
och detta gör inlärningen svårare. De matematiska definitionerna är ofta väldigt logiska när man
väl förstått dem, vilket kan vara ett problem för vår hjärna. Den är nämligen inte en rent logisk
enhet då det inte alltid är logik som ger oss en instinkt eller en slump som ger oss anledning att
göra misstag. För att vår hjärna ska minnas de matematiska begreppen måste vi hjälpa den
genom att formulera skillnaden mellan begreppets formella definition och de kognitiva
processer som lett fram till definitionen (Tall & Vinner, 1981).
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Ett begrepp som kan bli komplicerat längre fram i elevers utbildning är ”subtraktion”. När
eleverna möter detta begrepp första gången involverar det oftast bara positiva tal och därmed
blir subtraktion förknippat med minskning. När då negativa tal träder in i bilden blir denna
föreställning inte fullständig och eleven stöter på problem (Tall & Vinner, 1981). Av denna
anledning är det viktigt att dessa föreställningar lyfts redan från början. Ett bra sätt att göra detta
på är genom att läraren i sin kommunikation får syn på elevernas begreppsbild (Cobb et al.
1992; Tall & Vinner, 1981). En begreppsbild kan utvecklas på många olika sätt och genom
olika sinnen då olika intryck påverkar olika delar av hjärnan. Detta medför dock att olika intryck
kan ge olika föreställningar av begreppet och därmed blir det viktigt att diskutera vilka olika
föreställningar det finns hos eleverna för att på så sätt kunna skapa en sammanhängande helhet
(Tall & Vinner, 1981). Att skapa en begreppsbild är alltså en komplicerad process som kräver
aktivt deltagande och hårt arbete (Bråten, 1998).

Vygotskij ansåg att barns begrepp genomgår en ständig utveckling och att det är en process
genom barnets hela uppväxt. För att barnet ska kunna utveckla begrepp måste omgivningen
påverka barnet i en utvecklande riktning. Detta görs genom funktionellt bruk av ordet, det vill
säga att ordet används i sitt rätta sammanhang och med korrekt betydelse. Det är alltså upp till
omgivande miljö att ställa krav på barnet att utveckla sina begrepp och sin begreppsanvändning.
För att kunna ställa detta krav måste barnet få möjlighet att deltaga fullständigt i de vuxnas
kulturella och sociala liv samt i förlängningen komma ut i arbetslivet för att omgivningen ska
kunna kräva en korrekt begreppsanvändning (Bråten, 1998).

Ett begrepp är en representant för den underliggande principen samt teorin för hur tingen
omkring oss är grupperade och därmed även för hur de skiljer sig åt, vad de har gemensamt
samt vilket förhållande de har till varandra. När man då ska lära sig ett nytt begrepp måste man
förstå de underliggande principerna och teorin för att kunna koppla ihop det nya med det man
redan kan. Gör man inte denna koppling från början blir det svårt att hålla ordning på begreppen
i vidare utveckling av dem. Man kan genom att hålla ordning på begreppen sedermera binda
samman erfarenheter med hjälpa av sina begrepp vilket längre fram kan visa sig avgörande för
språkutvecklingen (Bråten, 1998).

Gudrun Malmer (2002) skriver om den stora och tidiga utslagningen i matematik och att denna
främst påverkas av att eleverna sällan får det stöd de behöver eller ges den tid det krävs för att
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befästa grundläggande begrepp. Vid begreppsbildning behövs dels erfarenhet men även
språklig kompetens. Hon har kommit fram till att det går att kategorisera sex olika
inlärningsnivåer i matematik. Malmer menar att inlärning av nya begrepp alltid måste börja från
den första nivån:

Nivå 1 Tänka - Tala
Det är viktigt att få reda på vilka erfarenheter eleverna har av begreppet sedan tidigare. Vad har
de för vardagsföreställningar med sig in i klassrummet? På den här nivån behöver eleverna inte
kunna utan endast känna igen begreppet (Malmer, 2002).

Nivå 2 Göra - Pröva
Här handlar det om ett konkret handlande. Genom att låta eleverna utnyttja flera
perceptionsvägar desto bättre. Laborativt material i form av klossar och stavar gör att eleverna
övar upp sin förmåga att själv undersöka, upptäcka och uppleva. Det är dock av högsta vikt att
materialet används på ett genomtänkt sätt. Det skapar ett inre bildarkiv och utvecklar logiskt
tänkande (Malmer, 2002).

Nivå 3 Synliggöra
Här ska eleverna strukturera sina tankar. Det är viktigt att läraren är med som handledare för i
det här skedet tar eleven ett större ansvar för sin egen inlärning. Man kan jobba med att rita
bilder, figurer eller mönster (Malmer, 2002).

Nivå 4 Förstå - Formulera
I många klassrum är det på denna nivå som undervisningen börjar. Och främsta skälet från
läraren är att det är ont om tid. Och det hjälper inte att förklara flera gånger om man bara
upprepar samma ord. Eleverna känner inte igen ”verkligheten” eftersom de saknar erfarenhet
och egna ord för att formulera den. Risken är att eleverna bara lär sig hur man gör utan att förstå
varför. På frågan ”Varför gör du så?” kommer svaret ”Jo, så ska vi göra” eller ”Det vet jag inte,
men det blir rätt om man gör så”. Dock fungerar memorering inte när svårigheten på uppgiften
ökar. Om man då som lärare har hoppat över de tre första nivåerna kan man i sitt försök att
hjälpa till möta en elev i försvarsposition som säger ”Tala bara om hur jag ska göra. Det är inte
lönt du förklarar för jag fattar ändå inte”. (Malmer, 2002).
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Nivå 5 Tillämpning
En bristande förståelse gör att eleven inte kan använda ”kunskapen” om de utsätts för nya eller
förändrade moment. Och när svårigheten ökar gör den oftast det på mer än ett plan. En i grunden
enkel räkneoperation kan försvåras genom att lägga till en massa text runt. Att behöva plocka
ur det nödvändiga ur en textmassa kan skapa en uppgivenhet om eleven dessutom har en dåligt
utvecklad avkodningsförmåga och innehållsuppfattning. Det handlar alltså i denna nivå om att
veta när och hur den nya kunskapen ska användas och därför är det viktigt att läraren stegvis
introducerar denna typ av uppgifter och låter eleverna pröva på egna förslag och strategier. Man
kan ofta nå rätt svar på mer än ett sätt och att synliggöra detta för eleverna utvecklar deras
förmåga att ta sig an uppgifterna (Malmer, 2002).

Nivå 6 Kommunikation
På sista nivån ska eleven kunna reflektera, beskriva, förklara och argumentera. Att matematiken
är en så stor del av vardagen kan man synliggöra för eleven genom att arbeta
ämnesövergripande. Men en vanlig fråga från dagens elever är ”Varför ska jag lära mig detta?
Jag kommer aldrig att ha nytta av det.” De har en negativ inställning till matematik och det
optimala vore att eleverna i stället ges möjlighet att upptäcka och uppleva matematikens
spännande värld (Malmer, 2002).

3.4 Variation
Ulla Runesson (2005) beskriver variationens betydelse för inlärning. Att uppleva en variation
är avgörande för hur vi upplever olika ting och det är vår uppfattning som är grunden för
inlärningen. Att vår uppfattning är grunden för vår inlärning medför att flera individer inte tar
med sig samma sak från en och samma situation eftersom två individer inte uppfattar samma
situation på samma sätt. Vi kan dock dra nytta av de här olika uppfattningarna då inlärning kan
hjälpas av sociala interaktioner och sker i det så kallade ”space of variation and invariance”
(Runesson, 2005, s. 83). Detta utrymme måste det dock finnas en variation i då man endast kan
lära sig en begränsad del i en och samma miljö (Runesson, 2005).

Att lära är att vara medveten om kritiska aspekter på det som lärs (Runesson, 2006). Det är i
aspekterna vi måste ha upplevt variation för att kunna uppleva en situation på ett specifikt sätt.
Har vi inte upplevt någon variation i aspekten kan vi inte heller avgöra några skillnader mellan
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två kanske liknande situationer (Runesson, 2000, 2006). Med detta menas att för att kunna
avgöra vad till exempel en kort människa är måste man veta vad en lång människa är (Runesson,
2006). Vi måste alltså veta vad någonting inte är för att kunna avgöra vad det faktiskt är
(Runesson, 2000). På detta sätt blir det intressant att veta vilken variation eleverna har erfarit
för eftersom det måste finnas en dimension av variation i lärandet (Runesson, 2000, 2006). Då
elever som kommer till skolan redan erfarit en viss variation, är det viktigt att man som lärare
tar hjälp av eleverna när man ska skapa variationen i aspekter eftersom eleverna redan har en
viss förståelse för olika fenomen. Som lärare ska man handleda eleven i den kunskapssökande
processen som bedrivs i skolan. Detta är dock inte så lätt alla gånger då eleverna inte är neutrala,
tomma blad, när de kommer till skolan. Eleverna har redan med sig vissa föreställningar och
dessa påverkar den kommande inlärningen (Runesson, 2000). För att minska påverkan av dessa
föreställningar så mycket som möjligt är det viktigt att miljön är den rätta (Runesson, 2005).
För att det ska vara en positiv lärmiljö för alla bör både tanke och känsla stimuleras (Skolverket,
2003).

Variation har även en annan betydelse i inlärningen, nämligen när det kommer till variation av
undervisningen. Många elever beskriver matematiken som tråkig då man mest ägnar sig åt
upprepning av saker de redan kan. Den icke varierade undervisningen gör att vi tappar de elever
som redan i tidig ålder lyckats med matematiken då de endast får uppleva brister i utmaningar
och de blir därmed understimulerade (Skolverket, 2003). Detta leder i sin tur till att elever inte
får den undervisning de har rätt till (Skolinspektionen, 2009).
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4. Metod
I följande avsnitt beskrivs den metod som använts under studien, hur undersökningsgruppen
valts ut, undersökningens förfarande, bearbetning av insamlat material, en diskussion gällande
val av metod, studiens reliabilitet och validitet samt vilka etiska överväganden som gjorts.

4.1 Kvalitativ metod
Kvalitativa metoder syftar till att beskriva hur människor uppfattar sin omvärld och
karakteriserar något utifrån aktörens perspektiv (Backman, 2008; Corbin & Strauss, 1990). En
del av den kvalitativa metodiken är att utforma kategorier och sedan en allmän teori om de
inträffade händelsernas likheter och skillnader (Corbin & Strauss, 1990).

4.1.1 Metodöverväganden
Med tanke på studiens syfte var det viktigt att få syn på hur lärarna använde det matematiska
språket i undervisningen. Vi ville synliggöra i vilken utsträckning lärarna använde olika språk
och i vilka kombinationer. Detta valde vi att göra genom ostrukturerade observationer där vi
var observerande deltagare (Corbin & Strauss, 1990). En observerande deltagare är endast
närvarande i salen, man deltar inte i undervisningen och försöker smälta in så mycket som
möjligt (Christoffersen & Johannessen, 2015).

För att inte påverka lärarna allt för mycket i deras sätt att använda olika språk och matematiska
begrepp berättade vi endast att vi observerade kommunikation i klassrummet. Vi var dock
tydliga med att det endast var lärarens kommunikation vi observerade och att även om elevernas
röster spelades in skulle inte deras ord vara med i vår analys.

4.2 Val av undersökningsgrupp
Undersökningsgruppen bestod av 10 lärare som undervisar i matematik i årskurs 7-9 i fyra
kommuner i nordvästra Skåne. Vi har inte tagit hänsyn till vilka elevgrupper läraren undervisat
vid observationstillfället. Det viktiga för studien var inte antalet deltagande aktörer, utan de
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deltagandes användning av det matematiska språket som var undersökningens fokus i enlighet
med Corbin och Strauss, (1990). Vi valde att höra av oss till de skolor vi på något sätt varit i
kontakt med under utbildningstiden för att rektorer och lärare skulle veta vilka vi var utan att
behöva träffa oss innan. Alla tillfrågade skolor valde att delta i studien men inte samtliga
matematiklärare. Anledningen till att vi inte har kunnat observera samtliga matematiklärare var
bland annat på att vi inte fick svar från alla, att lärarna undervisar olika klasser samtidigt eller
att de inte hade någon undervisning de dagar då vi hade möjlighet att besöka aktuell skola.

4.3 Beskrivning av undersökningsförfarande
Studien genomfördes under hösten 2015. Då högskolans terminsstart låg senare än
grundskolans kontaktade vi rektorerna på respektive skola i början på september 2015.
Kontakten med rektorerna gjorde vi för att först få deras godkännande till att vi fick vara på
skolan och genomföra observationer och efterföljande samtal. Vissa rektorer vidarebefordrade
vårt mail till skolans matematiklärare med uppmaningen att vid intresse av att deltaga kontakta
oss medan vissa rektorer svarade genom att maila lärarnas mailadresser till oss så att vi själv
kunde kontakta dem för att fråga om de ville medverka i studien eller ej.

Via mail fick lärarna sedan reda på syftet med vår studie. Till de lärare som ville deltaga
bifogade vi ett missivbrev, se bilaga 1, vilket vi bad dem att lämna ut till berörd klass så att
eleverna skulle vara beredda på att vi skulle komma och sitta med på en av deras lektioner. Då
någon av oss sedan tidigare haft kontakt med lärarna antingen via den verksamhetsförlagda
utbildningen eller genom tillfällig tjänstgöring så var vi inte okända för lärarna.

4.3.1 Observationer
Syftet med observationerna i klassrummet var att få fram vilka matematiska begrepp som
användes av den undervisande läraren i deras kommunikation med eleverna. Förfarandet för
detta skedde genom att vi var observerande deltagare. En observerande deltagare är endast
närvarande i salen och deltar inte i själva undervisningen (Christoffersen & Johannessen, 2015).

Under observationerna visste vi inte vilka matematiska begrepp som skulle kunna förekomma
under lektionspasset då vi i förväg inte fått reda på vilken typ av lektion som läraren hade
förberett. Det enda önskemålet från vår sida var att vi inte skulle komma vid ett provtillfälle då
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vi endast skulle ha ett observationstillfälle per lärare. För att kunna hitta de matematiska
begreppen efter lektionstillfället använde vi oss av ljudinspelning med hjälp av diktafon. På så
sätt kunde vi transkribera observationen och analysera lektionerna samt plocka ut de
matematiska begrepp som förekom. I enlighet med Corbin och Strauss (1990) gick vi in i
observationen med öppet sinne för att sedan fokusera på detaljer. Denna form av förfarande går
under benämningen ostrukturerad observation (Cristoffersen & Johannessen, 2015).

Varje observationstillfälle inleddes med att vi presenterade oss för eleverna och informerade
dem om vårt tänkta förfarande. Vi berättade att vi skulle göra en ljudinspelning med hjälp av
diktafon, vilken skulle placeras vid katedern/motsvarande under den lärarledda genomgången
och att när läraren gick runt vid “eget arbete” skulle någon av oss följa efter med diktafonen.
Vi tydliggjorde på bästa sätt att vi endast skulle lyssna på lärarens kommunikation och således
bortse från elevernas vid bearbetning av det inspelade materialet och att de skulle agera i största
möjliga mån som på vilken lektion som helst.

Därefter lämnade vi över ordet till den undervisande läraren, placerade diktafonen på
kateder/motsvarande och vi placerade oss själv längst bak i klassrummet för att komma ur
elevernas fokus. Vi gjorde inga anteckningar gällande det vi har för avsikt att undersöka utan
vi skrev enbart ner de räkneuppgifter eller övrig information som läraren skrev upp på tavlan.
Detta för att kunna ha något att relatera till vid transkribering och analys av det inspelade
materialet, då läraren inte alltid läste upp uppgiften de skrev på tavlan. Vid genomgångens slut
hämtade en av oss upp diktafonen från kateder/motsvarande och följde med läraren runt i
klassrummet. Vi försökte att hålla oss tillräckligt nära för att få en god ljudupptagning samtidigt
som vi inte ville uppfattas som att vi störde dialogen mellan lärare och elev.

4.3.2 Efterföljande samtal
Syftet med de efterföljande samtalen var att få reda på huruvida lärarna är medvetna om
betydelsen av sin kommunikation med eleverna och om de anpassar sin kommunikation efter
situationen.

Vid det efterföljande samtalet utgick vi från två grundfrågor, vilka utformades från studiens
syftesfrågor, och hade sedan en dialog med läraren utifrån dessa. Vi ställde även följdfrågor för
att förtydliga. Fyra av totalt tio lärare hade inte möjlighet att ha efterföljande samtal i anslutning
till observationen. Dessa lärare gavs då möjligheten att istället besvara frågorna via mail, vilket
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samtliga gjorde. Efter observationstillfället förklarade vi för de berörda lärarna att vi ville att
de skulle tänka sig frågorna som ett samtal när de svarade. Med detta menade vi att de skulle
tänka på möjliga följdfrågor som kunde dyka upp beroende på deras svar. Vi bad dem också att
svara så utförligt som möjligt.

Även det efterföljande samtalet med lärarna spelades in med diktafon. Vi valde detta förfarande
för att vi inte skulle behöva anteckna samtidigt och på så sätt riskera att tappa flödet i samtalet
eller missa att skriva upp något av vikt. Samtalen pågick i mellan fem och femton minuter
beroende på när vi kände en mättnad i svaren på våra frågor.

4.4 Bearbetning av material
Under undersökningens gång har anpassningar gjorts och då främst gällande observationerna.
Vårt fokus har skiftat från att vara intresserade av hela lektionen till att endast fokusera på
lärarnas genomgångar. Detta för att vi ansåg att det var för många faktorer som spelade in när
läraren pratade med enskilda elever. Det hade blivit väldigt mycket svårare för oss att analysera
under den tid vi hade till förfogande, då vi exempelvis behövt ha en inblick i varje enskild elevs
prestationer för att kunna avgöra om lärarens kommunikation var anpassad efter aktuell elevs
nivå.

Under transkriberingsarbetet av observationerna har således enbart den gemensamma
genomgången i helklass varit av intresse och endast den delen har transkriberats. Dock har hela
observationen lyssnats igenom för att få en helhetssyn. Allt som sades av lärare och elever
transkriberades, men vissa delar bortsåg vi ifrån under analysen. Exempel på detta är när
eleverna byter fokus från genomgång till någon annat som inte tillhör matematikundervisningen
eller då det på någon lektion kom obehöriga elever in i klassrummet. Transkriberingen låg sedan
till grund för selektionen av förekommande matematiska begrepp och vardagsspråk som sedan
kategoriserats och använts för analysen. Transkriberingen av samtalen gick till på samma sätt
och även här bortsågs vissa delar vid analysen såsom då vissa samtal hölls i personalrummet
och kollegor till läraren försökte inleda en konversation.

Då observationen var transkriberad påbörjades arbetet med att hitta matematiska begrepp i
textmaterialet. Selektionen av begrepp i det transkriberade materialet har skett i huvudsak tre
33

steg, de som i grounded theory sammanfattas som substantiv kodning (Corbin & Strauss, 1990;
Thornberg & Forslund Frykedal, 2015). De fyra räknesätten torde vara vanligt förekommande
begrepp under en matematiklektion så därför inleddes sökandet efter de matematiska begreppen
såsom addition/addera, subtraktion/subtrahera och så vidare. Härefter sökte vi efter
motsvarande vardagsbegrepp exempelvis plus/plussa, minus/minska och så vidare.
Förekomsten av dessa olika begrepp prickades av och fördes in i en tabell. Vi kom överens om
att inte räkna med de tillfällen där läraren läste upp ett tal som stod i boken eller det som hen
skrev på tavlan. Exempelvis ”Nu har vi inom parentes femton x minus tolv och sedan minus
och en ny parentes tolv x plus femton”. Även om det här förekommer ord som både plus och
minus som hade kunnat generera en markering i vår tabell så menade vi att det inte hade kunnat
gå att presentera talet genom att använda matematiska begrepp utan att det hade låtit konstlat
och främmande för eleverna.

Då varje observationstillfälle berörde olika matematiska moment så fortsatte selektionen av
begrepp beroende på vad vi själv kunde tänka oss kunde ingå. Exempelvis sökte vi efter begrepp
som bas och exponent vid observationstillfälle som berörde potenser och begreppen
täljare/nämnare vid beräkningar av bråktal. Vid förekomst av sådana fördes dessa in i tabellen.
Slutligen lästes all text igenom från början till slut för att säkerställa att inga matematiska
begrepp eller vardagsbegrepp hade missats. I bilaga 2 redovisas förekomsten av samtliga de
begrepp som vi sökte efter i det transkriberade materialet. Om sökningen inte gav någon träff
markerades detta med en nolla i tabellen. När samtliga transkriberingar var genomgångna
började vi att kategorisera begreppen i kärnkategorier. Vi enades om att vi slutligen skulle
placera in resultaten från observationerna i tre kärnkategorier nämligen användandet av
matematiska begrepp, användandet av vardagsspråk samt användandet av en kombination av
de båda. Ett exempel på det sista är att läraren säger ”Nu ska hon lägga ihop det där, addera
med det där”. Sammanställningen av detta redovisas i bilaga 3.

Transkribering av både observationer och efterföljande samtal har genomförts av en och samma
person för att säkerställa att tillvägagångssättet att hitta begrepp och uttryck var samma för
samtliga lärare.
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4.5 Metoddiskussion
Vi ansåg att för att kunna svara på studiens frågeställningar var en kvalitativ metod den mest
ideala. Eftersom vi inte visste från början vilka lektioner lärarna skulle ha när vi var där fann vi
att grounded theory var det bästa valet av ramverk. Hade vi istället valt till exempel
fenomenografi hade vi behövt ha klart för oss redan från början, innan vi gick in i klassrummen,
vilka begrepp vi hade för avsikt att söka efter. Vi hade således behövt ha klara kategorier innan
vi påbörjade våra observationer och under dessa pricka in de begrepp som förekom under
lärarens genomgång.

Då studien genomfördes under en begränsad period fanns det inte oändligt med tid för
insamlande av material. Vi valde att söka upp lärare som vi redan kände till då vi trodde att
detta kunde bidra till att de kände en mindre olustkänsla till att ha någon som observerar dem i
deras klassrum. Att vi då redan varit med och sett deras undervisning under vår VFU gjorde
kanske att de kände sig relativt bekväma med att vi var där. Att vara observerad kan göra att
läraren känner ett obehag och att det inte är riktigt ”som vanligt”. Den begränsade tiden gjorde
att vi endast hade möjlighet att vara på en skola en dag. Detta medförde att de lärare som inte
hade möjlighet att ha ett efterföljande samtal den dag vi var där fick våra grundfrågor via mail
och svarade där. Detta kan ha medfört att dessa lärare kunde sitta i en mer avslappnade miljö
när de svarade på frågorna. Det kan också ha inneburit att de gav mer avskalade svar än om det
varit ett muntligt samtal och inte ett ”samtal” i skrift. Dock har vi från dessa svar kunnat utläsa
liknande svar som de vi fått från de andra lärarna, vilka vi haft samtal med.

Att använda observationer för att få syn på matematiska begrepp ansåg vi vara det mest
effektiva sätt att få syn på en så stor variation som möjligt. Genom användandet av exempelvis
enkäter hade lärarna kunna säga en sak och göra en annan. Att vi närvarade i klassrummet och
observerade vad lärarna sade och gjorde medförde att vi kunde göra en jämförelse med vad de
sade att de gör och vad som verkligen skedde. På detta sätt kunde vi, i enlighet med grounded
theory (Corbin & Strauss, 1990; Glaser & Strauss, 1967; Thornberg & Forslund Frykedal,
2015), belysa olika delar av den sociala situation som utspelar sig i klassrummet. Att vi i vår
studie valde benämningen efterföljande samtal och inte intervju baserade vi på att samtal skapar
en mer avslappnad stämning. Och med tanke på att vår urvalsgrupp gällande lärare var från de
skolor där någon av oss sedan tidigare antingen haft en VFU-plats eller tjänstgjort så hade vi
redan någon form av relation till lärarna vilket även detta bidrog till en mer avslappnad miljö.
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Vi var också av den åsikten att en intervju har mer konkreta frågor och öppnar inte upp för en
dialog på samma sätt som ett samtal. Våra grundfrågor användes vid alla efterföljande samtal
och beroende på vilka svar vi fick från lärarna ställde vi olika följdfrågor för att säkerställa att
vi uppfattat innebörden av det föregående svaret.

I studien valde vi att bortse från vilken elevgrupp läraren undervisade vid det aktuella
observationstillfället. Att det var en årskurs 7, 8 eller 9 ansåg vi inte spela någon roll då alla
elever i samtliga årskurser har lika stor rätt att få höra de, inom området, aktuella matematiska
begrepp. Däremot är vi medvetna om att lärarna kan ha anpassat språket under
observationstillfället efter vilken årskurs de undervisade och vilka bakgrunder eleverna. Med
bakgrund innefattas bland annat ekonomiska förhållande och kultur (Corbin & Strauss, 1990).

Vi har även i vår analys valt att bortse från faktorn att vi inte kunnat undersöka samtliga
matematiska områden och således missat flera förekommande matematiska begrepp. Då vi i
studien endast var intresserade av att undersöka vilken variation det fanns på matematiska
begrepp i relation till vardagsspråk i de lektioner vi observerade spelade själva
lektionsinnehållet ingen större roll. De olika områden som behandlades under respektive
observation kunde således ha en varierande mängd matematiskt eller vardagligt anknutna
begrepp. Detta kan ha medfört en snedfördelning i själva resultatet vilket vi har tagit hänsyn till
i analys och diskussion.

En av de delar som vi kände att vi kunde gjort annorlunda vid själva observationstillfället var
att använda en så kallad ”mygga” istället för diktafon som inspelningsutrustning. Vi hade dock
inte denna möjlighet då högskolans bibliotek inte har denna form av utrustning för utlåning. Att
kunna fästa myggan på läraren innan själva lektionen börjar hade kunnat avdramatisera och
minimera eventuell olustkänsla om att bli inspelad. Vad gäller elevernas beteende kan vi bara
spekulera i för trots att vi informerade om att vi inte hade för avsikt att studera vad de sade så
kan den fysiska närvaron av diktafon ha påverkat dem i sin kommunikation med läraren.

4.6 Studiens tillförlitlighet
I en kvalitativ studie syftar man till att undersöka hur individer tolkar och därefter anpassar sig
efter en viss situation (Backman, 2008; Corbin & Strauss, 1990). Detta gör att studiens resultat
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påverkas av aktörernas erfarenheter, kunskaper och miljön de befinner sig i samt vilka
förhållande som rått under studien. Eftersom nya aktörer medför nya kunskaper och miljöer
samt förhållanden blir det som forskare i princip omöjligt att skapa exakt samma förhållande
ytterligare en gång och detta gör att replikerbarheten påverkas (Corbin & Strauss, 1990).
Studiens resultat påverkas även av forskarens tolkningar i analysprocessen (Bryman, 2002). De
frågeställningar som formulerats till studien samt det teoretiska ramverket krävde tolkning
under analysen, både av observationsmaterial och samtalssvar. Risken fanns att våra
uppfattningar och relationer med lärarna påverkade vår tolkning som därmed inte blev helt
objektiv. Eftersom en av oss redan kände de medverkande lärarna kan detta givetvis ha påverkat
resultatet, då vi hade någon form av personlig relation med lärarna sedan tidigare. Vi försökte
minska påverkan av detta genom att hålla oss till grundfrågorna och föra samtalet genom dessa,
det vill säga att vi anpassade följdfrågorna efter vilka svar vi fick på de inledande frågorna. Vi
ville undvika att ge konstruktiv feedback på lärarnas lektion under samtalet, då detta inte var
något vi undersökte utan mer var ett önskemål från lärarna.

Med reliabiliteten i studien menas hur tillförlitlig studien är, det vill säga om man kan få samma
resultat igen om någon annan genomför studien (Bryman, 2002). Att få samma resultat en gång
till när man gjort en studie i ett socialt sammanhang är väldigt svårt (Corbin & Strauss, 1990),
därför är det viktigt att man beskriver sina förutsättningar samt anpassningar så tydligt som
möjligt. Eftersom det är en stor variation på förhållande vi sökt har vi inte tagit hänsyn till
vilken lektion lärarna haft vid observationstillfället, mer än att vi var tydliga med att vi inte ville
observera ett provtillfälle då väldig lite kommunikation sker på dessa lektioner. Vi närvarade
båda två vid samtliga observationer och samtal för att få bådas uppfattning om de båda delarna.
Även för att vi efter varje tillfälle skulle kunna diskutera om vårt arbetssätt svarade på våra
syftesfrågor eller om vi var tvungna att göra någon förändring. Efter ett antal samtal kunde vi
förutspå vad lärarna skulle svara och då kände vi att vi fått syn på den variation som fanns i vår
urvalsgrupp.

För att öka reliabiliteten spelades ljud in från både observationer och samtal. Detta gjorde att vi
kunde lyssna på både lektion och samtal flera gånger för att se att vi inte missat några viktiga
begrepp. Ljudinspelningarna transkriberades efterhand med observationsanteckningar som stöd
för att komma ihåg uppgifter eller andra detaljer som kunde vara bra att ha vid transkribering
och analys. Efter att vi försäkrat oss om att hela lärarens genomgång blivit transkriberad har vi
använt det skrivna materialet för att söka efter begrepp. Detta har vi gjort då man lätt missar ett
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ord när man läser igenom en text flera gånger och då är det säkrare att söka efter ordet genom
sökfunktion i ett skrivprogram. För att försäkra oss om att vi får med samtliga liknande ord, till
exempel addition och addera, har vi sökt på de första bokstäverna i ordet, i fallet med addition
och addera har vi sökt på add.

Validiteten syftar till hur väl data representerar det studerade fenomenet, det vill säga
verkligheten (Christoffersen & Johannessen, 2015). Man skulle kunna beskriva det som att man
undersöker huruvida metoden kan svara på studiens syfte. I grounded theory gör man en ständig
kontroll av att ens insamlade data kan bidra till att svara på studiens syfte och syftesfrågor
(Corbin & Strauss, 1990; Glaser & Strauss, 1967; Pandit, 1996; Thornberg & Forslund
Frykedal, 2015). Ett sätt att öka validiteten är att använda sig av två metoder som man sedan
kombinerar. Detta är av vikt då olika metoder kan belysa olika delar av fenomenet genom olika
datakällor (Corbin & Strauss, 1990; Glaser & Strauss, 1967; Thornberg & Forslund Frykedal,
2015). I vår studie har vi använt oss utav både observationer och efterföljande samtal. Detta
med avsikt att dels få syn på vad lärarna gör under undervisningsinslaget och dels för att kunna
kombinera detta med vilka svar vi fick på våra frågor under det efterföljande samtalet. Vi har
således på så sätt kunnat öka validiteten av vår studie.

4.7 Etiska överväganden
De forskningsetiska överväganden vi gjort i studien grundas i Forskningsetiska principer –
inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) samt God
forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). Olika överväganden har tagits under olika delar av
studien.

Inledningsvis kontaktades rektorerna på respektive skola och de fick information om studiens
syfte och varför vi önskade deras hjälp. Genom att vi informerade rektorn först och hen sedan
i sin tur skickade oss vidare i kontakt med lärarna gav hen oss sitt godkännande till att besöka
skolan och närvara vid lektionerna. Lärarna fick i sin tur därefter samma information som
rektorn fått, det vill säga hur observationen och samtalet skulle gå till och hur deras svar skulle
användas i studien. De fick ge sitt medgivande eller nekande till att delta och vi poängterade att
deltagandet var helt frivilligt. Då vår studie inte berörde eleverna mer än att vi befann oss i
klassrummet valde vi att endast informera elever och vårdnadshavare genom missivbrev (se
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bilaga 1). Missivbrevet skickades till lärarna med vår önskan om att dela ut det till eleverna
innan vi skulle komma för att eleverna skulle vara medvetna om att vi skulle närvara och vad
vårt besök hade för syfte.

Då det endast var matematiklärare på skolan som observerades och hade samtal kunde övrig
personal på skolan inte utläsa något mönster i de som deltog. För att garantera att lärare inte
kan identifieras i studien används beteckningar som ”lärare 1, lärare 2” osv. Även kommunerna
och skolornas namn kommer hållas anonyma. Det insamlade materialet kommer endast att
användas i forskningssyfte och kommer efter avslutad samt godkänd examination att raderas.
Skolan, med dess personal, elever och vårdnadshavare, kommer endast att få ta del av resultatet
i form av den slutliga uppsatsen.

5. Resultat
Vi har valt att i vårt resultat enbart redovisa lärarens kommunikation under
helklassgenomgången. Vi har vid det efterföljande samtalet ställt två stycken grundfrågor och
utifrån svaren på dessa ställt följdfrågor för att förtydliga svaren och för att få ett bättre flyt i
samtalet. Nedan redogörs först för hur lång lektionen var totalt, hur lång tid den undervisande
läraren hade helklassgenomgång samt i vilken årskurs observationen skedde. Vidare redovisas
hur många gånger vi ur det transkriberade materialet har kategoriserat kommunikationen med
eleverna till användandet av matematiska begrepp, vardagsspråk samt en kombination av de
båda. Bilaga 2 innehåller de markörer som selekterades från observationerna. Bilaga 3 visar en
sammanställning av det totala antalet tillfällen som läraren i sin kommunikation med eleverna
i helklass använder matematiska begrepp, vardagsspråk eller en kombination av de båda.
Därefter redogörs för transkriberat material på lärarnas svar på grundfrågor och följdfrågor. Vi
har plockat ut det som ur materialet tydligast gav svar på respektive fråga. Slutligen redovisas
en sammanställning av det som lärarna svarat under det efterföljande samtalet och vad vi
observerade under lektionstillfället.
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5.1 Observationer
Lärare 1
Observationstid 50 minuter varav 33 minuter genomgång. Åk. 8
Läraren använde under helklassgenomgången matematiska begrepp vid 40 tillfällen.
Vardagsspråk observerades vid 25 tillfällen.

Lärare 2
Observationstid 60 minuter varav 9 minuter genomgång. Åk. 9
Läraren använde sig utav matematiska begrepp vid 23 tillfällen och vardagsspråk vid 10
tillfällen.

Lärare 3
Observationstid 50 min varav 9 minuter genomgång. Åk. 7
Ur det transkriberade materialet har vi funnit att läraren använde sig av matematiska begrepp
vid 3 tillfällen och använde vardagligt språk vid 24 tillfällen. Vid 1 tillfälle under genomgången
användes ett kombinerat språk.

Lärare 4
Observationstid 60 minuter varav 28 minuter genomgång. Åk. 8
Matematiska begrepp användes vid 33 tillfällen under genomgången och vardagsspråk vid 6
tillfällen. Kombinerat språk observerades vid 1 tillfälle.

Lärare 5
Observationstid 60 minuter varav 25 minuter genomgång. Åk. 9
Ur det transkriberade materialet använde läraren matematiska begrepp vid 77 tillfällen och vid
9 tillfällen använde läraren vardagsspråk.

Lärare 6
Observationstid 60 minuter varav 7 minuter genomgång. Åk. 8
Matematiska begrepp användes vid 17 tillfällen och vardagsspråk vid 2 tillfällen.
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Lärare 7
Observationstid 60 minuter varav 23 minuter genomgång. Åk. 9
Under genomgången använde sig den undervisande läraren av matematiska begrepp vid 9
tillfällen och vardagsspråk vid 24 tillfällen.

Lärare 8
Observationstid 40 minuter varav 5 minuter genomgång. Åk. 7
Ur det transkriberade materialet har vi funnit att läraren använde sig av matematiska begrepp
vid 11 tillfällen och använde vardagsspråk vid 3 tillfällen.

Lärare 9
Observationstid 60 minuter varav 17 minuter genomgång. Åk. 7
Den undervisande läraren använde matematiska begrepp vid 25 tillfällen under sin genomgång.
Vardagsspråk användes vid 5 tillfällen och ett kombinerat språk vid 2 tillfällen.

Lärare 10
Observationstid 60 minuter varav 19 minuter genomgång. Åk. 8
Ur det transkriberade materialet har 36 tillfällen funnits då läraren använde matematiska
begrepp. Vardagsspråk användes vid 3 tillfällen.

5.2 Efterföljande samtal
Fråga 1: Anpassar du ditt matematiska språk till olika situationer? Det vill säga använder
du olika språk/begrepp exempelvis när du har genomgång vid tavlan respektive ute bland
eleverna? Hur visar detta sig?

Lärare 1
Jag tror att jag använder det blandat. Om eleverna svarar att de plussar så svarar jag med att du
adderar. Framförallt i de lägre årskurserna. Jag har blivit mycket bättre de senaste åren på att
använda begrepp som de inte kommer i kontakt med till vardags och att jag förklarar dem. Inte
bara matematiska begrepp men för att öka deras ordförråd. Det är ju känt att läsförståelsen
ställer till det även i matematiken.
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Lärare 2
Jag säger till mina elever att jag är främst språklärare, det vill säga att jag använder mig av ett
vårdat, korrekt och innehållsrikt språk. Mina elever är väl medvetna om att ett viktigt mål med
min undervisning är att lära sig ord, begrepp och definitioner. Men även att tala och skriva med
fullständiga meningar och att använda adekvata och relevanta termer inom ämnet. Jag försöker
alltid vara konsekvent i mitt språkbruk.

Lärare 3
Jag tycker att jag anpassar mig efter eleverna. Olika elever - olika språk. De svaga eleverna
måste också få känna sig duktiga ibland. Viktigt att alla får delaktighet. Alla har rätt att höra
rätt begrepp, men sedan på individnivå får man anpassa sig. Vid en genomgång använder jag
både ett matematiskt språk och ett vardagligt språk så de gör kopplingarna mellan dem.

Lärare 4
Jag kan nog prata lite olika beroende på om jag står vid tavlan och har en genomgång eller om
jag är ute bland eleverna då de arbetar självständigt. Men jag försöker nog se till så att även de
elever som har svårt med matematiken får höra rätt begrepp men att jag förklarar mer enkelt
vad jag menar efteråt. Om jag säger båda sakerna så ska de kunna se kopplingen mellan dem.
Och att jag poängterar att det är så det heter matematiskt.

Lärare 5
Jag förenklar nog ibland, främst när jag skriver slutsatser. Då är jag kanske inte alltid
matematiskt korrekt. Jag försöker vara duktig med att använda exempelvis addition och
multiplikation men ibland slinker man ju in i vardagsspråket. Jag försöker hålla samma språk
både vid tavlan och när jag går runt. Men det beror på vilken elev jag pratar med. Är det elever
som knappt har näsan över ytan så försöker man använda ett enklare språk för att få med dem
på banan.

Lärare 6
Definitivt använder jag olika begrepp både vid tavlan och ute bland eleverna. De starka eleverna
får bara det matematiska begreppet medan de svagare eleverna får både det matematiska
begreppet och vardagsspråket för att förstå.
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Lärare 7
Jag använder båda, både det matematiska och det förenklade. Men det är klart att jag anpassar
mitt språkval när jag rör mig ute bland eleverna. Vissa har det lite svårare rent språkligt i
allmänhet och då måste jag anpassa språket och skala av till det mest vardagliga. Annars vet
jag att de inte klarar av det. Övriga elever får nog generellt höra både rätt matematiskt begrepp
med ett tillägg av det vardagliga om jag märker att de tvekar.

Lärare 8
Jag anpassar nog mitt språk. Ibland blir det nog mycket i stunden och ibland har man tänkt till
lite innan. Jag försöker ju välja lite vilka ord jag använder och när. Den klassen som jag hade
nu har betydligt mer förkunskaper än tidigare klasser jag haft. Jag är dock försiktig med att ta
upp för många nya begrepp på en gång. Det är en balansgång, man vill ju samtidigt att de ska
lära sig så mycket som möjligt. Jag har liknande språk när jag går runt bland eleverna, men lite
anpassar man ju. Elever som jag vet har lite svårare bryter jag ner mer steg för steg.

Lärare 9
Till viss del gör jag nog det. Framme vid tavlan försöker jag alltid använda rätt begrepp, men
kan även först säga gångra för att direkt efter säga multiplicera. Elever med bristfällig svenska
har även de rätt att få höra både de matematiska och de vardagliga begreppen. Ute bland
eleverna gör jag på samma sätt men lite mer beroende på vilka förkunskaper eleven har.

Lärare 10
Jag har tidigare slarvat en hel del med att använda matematiska begrepp till eleverna men har
blivit bättre på det nu. Framförallt vid tavlan. Jag försöker vänja eleverna vid att få höra de rätta
begreppen men jag har kollegor som använder ett mer korrekt matematiskt språk och jag
upplever att de tappar många av de svagare eleverna här. Jag anser att det är kunskapen som är
det viktigaste och därefter kommer språket.
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Fråga 2: Hur stor betydelse/påverkan tror du att din språkanvändning har för elevernas egna
ordval och begreppsförståelse? (Känner du att det matematiska språket som du använder
smittar av sig på eleverna så att även de använder mer korrekta begrepp?)

Lärare 1
Eleverna vet att jag trycker mycket på att de ska uttrycka sig matematiskt korrekt. Att språket
är viktigt. De kan börja med att säga jag plussar och sedan säga nej jag menar adderar. Jag tror
att min språkanvändning påverkar elevernas val av begrepp när de jobbar med uppgifter. Men
jag tror nog att när de sitter två och två och pratar så blir det nog slentrianspråket. Men det är
ju bara att se på hur vi använder vårt vardagliga språk i övrigt när vi pratar jämfört med när vi
skriver.

Lärare 2
Vi har vid analys av materialet inte hittat något som svarar på denna fråga.

Lärare 3
Det är en blandning det också. De flesta använder vardagsspråket mest. Jag uppmuntrar dem
till grupparbete för att träna på kommunikationen. Då kan man gå runt och lyssna på dem när
de pratar.

Lärare 4
Jag tror att mitt användande av matematiska begrepp smittar av sig på eleverna. Kanske inte
alla, vissa håller nog på sitt ändå.

Lärare 5
Vissa av dem snappar upp rätt begrepp. Många tänker nog i banan som de alltid gjort men när
man tittar på dem så ploppar rätt begrepp upp. Jag tror att grunden ligger långt tidigare. Har de
lärt sig säga trekant så sitter det hårt fast. Under tiden man håller på med ett område så är de
duktiga på begrepp. Men efter ett halvår har de glömt det om man inte håller dem uppdaterade.

Lärare 6
Eftersom matteboken använder korrekta begrepp så blir inte eleverna hjälpta av att man
använder de vardagliga begreppen utan snarare missledda. Men det är svårt att leva upp till
detta i alla lägen då man ibland kommer in på vardagsbegrepp.
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Lärare 7
Vi måste ”tjata” de här begreppen och eleverna måste inse att de behöver öva på dem för att de
ska fastna. Jag försöker jobba mycket med problemlösning i små grupper för att få igång tjejerna
i klasserna till att börja prata då de oftast är tysta i helklass. Då är det svårt att bedöma deras
kommunikativa förmåga.

Lärare 8
Ja, det märks. Särskilt hos de ambitiösa eleverna. De vill gärna prata så som jag gör. De anpassar
sitt språk lite efter hur jag uttrycker mig, både i hur de talar och hur de skriver. Om jag har
använt mig av andra begrepp än de som står i boken på en genomgång så är det oftast mina ord
som eleverna skriver på proven.

Lärare 9
Absolut. Om jag undervisar med rätt begrepp så är det ju detta som eleverna vänjer sig vid. Jag
klär väggarna i mitt klassrum med matematiska begrepp så att dessa alltid är synliga för
eleverna. Att lära med flera sinnen tror jag är en bra metod. Läsa, höra, skriva och prata rätt
matematiskt språk så kommer det att bli naturligt.

Lärare 10
Att använda ett korrekt matematiskt språk bör komma långt tidigare än i högstadiet. Kanske bör
man redan på mellanstadiet lägga tyngd på användandet av rätt termer?

5.3 Sammanställning av observationer i relation till
efterföljande samtal
Lärare 1
Under observationstillfället hade läraren en introduktionsgenomgång av nytt kapitel i läroboken
med eleverna. Genomgången varade i ca 33 minuter och det förekom mycket av både korrekt
matematiska begrepp och vardagsspråk under denna tid men med en övervägning av korrekt
matematisk språkanvändning. Läraren sade i det efterföljande samtalet att hen alternerar sitt
språk med eleverna. Däremot korrigeras eleverna då de använder vardagsspråk men på ett sätt
att de gör kopplingen mellan sätten att uttrycka sig. Läraren ansåg också att genom det sätt som
hen uttrycker sig i klassrummet så anammar eleverna samma språk. Dock väljer de nog att ha
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ett mer vardagsspråk när de pratar med varandra då de jobbar i grupper än när de pratar med
läraren. Läraren ansåg också att det inte bara är det matematiska språket som eleverna behöver
tränas i utan det svenska språket i allmänhet.

Lärare 2
Läraren vill visa på att ett korrekt nyttjande av matematiska termer är viktigt. Men även att man
kan formulera sig väl vid sina redovisningar såväl muntliga som skriftliga. Under observationen
höll läraren en inledande genomgång på ett delkapitel i boken under nio minuter. Två
tredjedelar av de begrepp som hen använde var matematiska termer. I det efterföljande samtalet
betonade läraren vikten av att kunna kommunicera med rätt begrepp.

Lärare 3
Läraren sade att vid genomgångar använder hen sig av både matematiska uttryck och
vardagsspråk för att eleverna ska kunna göra kopplingar mellan dessa. På den lektionen som vi
observerade användes nästan uteslutande vardagsspråk. Det var enbart vid tre tillfällen som
matematiska begrepp användes under de nio minuter som genomgången pågick. Den
undervisande läraren anser att eleverna mest använder sig utav vardagsspråk och att hen
försöker uppmuntra till grupparbete för att eleverna ska utveckla sin kommunikativa förmåga
inom matematiken.

Lärare 4
Läraren anser själv att hen kan använda sig av olika sätt att prata med eleverna vid genomgångar
jämfört med när hen hjälper enskilda elever. Under observationen använde sig läraren av ett
övervägande matematiskt språk. Läraren svarade att hen alltid försöker leverera de matematiska
begreppen till samtliga elever men de som har svårare för terminologin förklarar hen begreppen
för efteråt så att eleven kan göra kopplingen dem emellan. Däremot var läraren inte helt säker
på att hens användning alltid fastnar hos eleverna. Vissa har en förmåga att hålla sig till det
vardagliga.

Lärare 5
Under vår observation hade den undervisande läraren en genomgång på ett nytt delmoment i
kapitlet. Genomgången var på ca 25 minuter och läraren använde sig främst av matematiska
begrepp under denna tid. Läraren tyckte själv att hen försöker att använda rätt matematiska
begrepp både vid helklassgenomgång och när hen går runt bland eleverna. Däremot kan hen
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slarva lite rent språkligt när det ska skrivas slutsatser. När det gäller eleverna tyckte läraren att
de troligtvis kan använda sig av begreppen men av ren lathet använder de mest vardagsspråk.

Lärare 6
Läraren hade vid observationstillfället en helklassgenomgång på cirka 7 minuter. Vid 17
tillfällen användes ett matematiskt språk och vid 2 tillfällen ett vardagsspråk. På det
efterföljande samtalet framkom att läraren definitivt anser sig använda olika språk till olika
elever. De som presterar bra får främst höra korrekta matematiska termer medan de svagare
eleverna får höra både och. Med tanke på att läroböckerna använder matematiska begrepp så
vore det missledande att använda andra begrepp som i stället kan verka förvirrande för eleverna.

Lärare 7
Vid observationen hade läraren en helklassgenomgång på cirka 23 minuter. Under denna tid
använde hen övervägande ett vardagsspråk vid kommunikationen med eleverna. Läraren sade
under det efterföljande samtalet att hen anpassar sitt språkval ute bland eleverna men försöker
att använda både och när det känns möjligt. Läraren upplevde att eleverna kan vara
svårmotiverade vad gäller inlärning och användning av matematiska begrepp i sin
kommunikation. Ett sätt att få igång detta är genom att eleverna får jobba med problemlösning
och diskutera med varandra.

Lärare 8
Vid det efterföljande samtalet berättade läraren att ibland när undervisningen i helklass sker ”i
stunden” kan det bli att det blir mer vardagsspråk men oftast försöker hen att välja vilka ord
som används och vid vilka tillfällen. Hen använder ett liknande språk både vid genomgångar
och ute bland eleverna men att språket anpassas till elevens förmåga. Observationen var i
huvudsak eget arbete då genomgången varade i strax under fem minuter. Dock förekom det fler
tillfällen med matematiska begrepp än att läraren använde ett vardagsspråk. När det kom till
elevernas språkanvändning så kunde läraren märka vid exempelvis de skriftliga proven att
eleverna gärna formulerade sig på samma sätt som hen själv gjort under sina genomgångar.

Lärare 9
Läraren anser att hen använder både ett matematiskt språk och ett vardagsspråk med eleverna.
Hen anser att oavsett kunskaps- och språknivå så har alla elever rätt att höra både det vardagliga
och det matematiska. Under observationen kommunicerade läraren övervägande med
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matematiska begrepp men även dessa i kombination med vardagsspråk. Läraren vill underlätta
för sina elever genom att låta dem lära med flera sinnen eftersom det finns olika inlärningsstilar
och det är viktigt att undervisa på alla sätt.

Lärare 10
I det efterföljande samtalet förklarade läraren att hen tidigare hade slarvat med användandet av
matematiska begrepp men blivit mycket bättre på det. Hen uttryckte även att kollegor som
använder en högre grad av matematiska begrepp i sin undervisning kanske på så sätt tappar bort
de elever som inte är så högpresterande. Under observationen hade läraren en genomgång vid
tavlan på ungefär 20 minuter och använde övervägande ett matematiskt språk under denna tid.
När det gäller elevernas kommunikation så ansåg läraren att man borde lägga vikt på att använda
rätt matematiska begrepp redan i tidigare årskurser då detta skulle gynna eleverna.

6 Analys av resultat
I kommande avsnitt redovisas en analys av det insamlade materialet kopplat till studiens
syftesfrågor för att försöka hitta likheter och skillnader mellan de observerade lärarna. Härefter
återfinns en redovisning av och våra tankar om valda situationer i observationer som vi ansåg
vara relevanta för studien. De delar i avsnitt 6.2 som vi ansåg behövde belysas ytterligare
behandlas därefter vidare i avsnitt 7, Diskussion.

6.1 Analys av insamlade materialet kopplat till studiens
syftesfrågor
Hur använder lärare i årskurs 7-9 matematiska begrepp i förhållande till vardagsspråk i sin
undervisning?
Med hjälp av det transkriberade materialet går det att utläsa att samtliga lärare använder sig av
matematiska begrepp vid helklassgenomgången. Lärare 5, 6 och 10 använde främst ett
matematiskt språk medan lärare 3 och 7 till övervägande del använde sig av vardagsspråk.
Samtliga lärare sade i det efterföljande samtalet att det är viktigt att eleverna får höra både de
matematiska begreppen och vardagsbegreppen i kombination för att skapa en förståelse och
göra en koppling dem emellan. Men under våra observationer så var det bara tre lärare som
gjorde detta (lärare 3, 4 och 9). Och hos dessa lärare var det vid högst två tillfälle under
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genomgången som denna koppling mellan begrepp skedde. Alla lärare har vid vårt efterföljande
samtal svarat att de försöker använda rätt matematiska begrepp så mycket som möjligt i sin
undervisning då samtliga elever behöver få dessa med sig. Men i nästa andetag sade de att man
som lärare måste anpassa sitt språk till vilken elev man pratar med då alla elever inte ligger på
den kunskapsnivån att de förstår vad de ska göra om de bara hör de matematiska termerna. Då
ter det sig förvånande att inte fler lärare använde sig av det kombinerade språket vid
genomgången.

Hur tror undervisande lärare att deras användning av matematiska begrepp påverkar
elevernas begreppsanvändning?
De lärare som vi har observerat ansåg samtliga att deras begreppsanvändning påverkar vilket
språk som eleverna använder. Lärare 5 och10 menade också att det som eleverna har med sig
från tidigare årskurser oftast är väl befäst och att det i allmänhet då är det mer vardagliga
språket. Begrepp som exempelvis trekant kan vara svårt att förändra till att eleverna i stället
använder begreppet triangel. I den sammanställning av material som vi gjort kunde vi se att
övervägande del av lärarna använde ett matematiskt språk men lärare 1 poängterade att då
eleverna kommunicerar med hen så kan de använda ett bättre matematiskt språk än då de pratar
sinsemellan. Lärare 4, 5 och 8 gav uttryck för att de har märkt att de elever som är mer ambitiösa
i sitt skolarbete är de som främst tar till sig och använder de matematiska begreppen i större
utsträckning. En av lärarna menade att då hen pratar med elever som presterar väl inom
matematiken så använder hen i högre grad enbart matematiska termer i sin kommunikation med
dem. Två av lärarna skiljde sig från varandra där den ena poängterar att eleverna i hens klassrum
är väl medvetna om att användandet av adekvata och relevanta termer ska användas vid både
muntliga och skriftliga redovisningar av uppgifter. Den andra läraren menar att elevernas
förståelse för vad de ska göra är viktigare än att de använder korrekta begrepp. Ytterligare en
annan lärare sade att hen möjligtvis ställer högre krav gällande användandet av korrekta
begrepp för elever i årskurs nio och att även om hen rättar de yngre eleverna så kan hen ”släppa
igenom” vardagsspråk lite oftare i början.
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6.2 Redovisning av samt våra tankar om valda situationer
i observationerna
I kommunikationen mellan lärare och elev nedan benämns läraren som L och elever som E.
Antalet elever som deltog i situationerna är inte specificerat.

Situation 1
Läraren hade en dialog med klassen där de kom in på hur man förlänger och förkortar bråk. Vid
ett tillfälle gav en elev ett exempel att man kunde ”dela båda med hälften” varvid läraren
replikerade ”att vi dividerar med två”. Detta är ett exempel på att den undervisande läraren
upprepar elevens svar men med ett matematiskt begrepp för att synliggöra kopplingen mellan
orden. Vidare utspelade sig följande dialog dem emellan:
/…/
L: Vad kallas det när man gör så? Vad kallas det då…? Han menar så här, jag ska ta en annan
färg [skriver på tavlan]. Jag tolkar det som att du menar så här, delar med två, delar med två.
E: Ja
L: Det stämmer va?
E: Mmm
L: Vad heter det här man gör här? [Pekar på tavlan]. Vad kallas det?
E: Division
L: Ja, det är division. Men metoden kallas att man…?
E: Dividerar
L: Ja, eller att man… Fö… För… För…
E: Förenklar
L: Förenklar nja… Förk… Förk…

Här försökte läraren få eleverna att själv komma fram till begreppet förkortar. Att det var
division det handlade om var de på det klara med vilket visar att eleverna hade en förståelse för
detta begrepp. Men just svaret förkortar fick läraren inte fram utan fick själv säga det. Men när
hen sedan frågade hur många av eleverna som hade hört begreppet tidigare räckte de flesta
eleverna upp handen. Läraren försökte därefter visa på att sex tiondelar och tre femtedelar är
samma andel. Detta gjorde hen genom att först fråga eleverna hur man kan rita för att synliggöra
bråktal. Eleverna föreslog pizza och tårta där sedan läraren själv tog steget vidare till att säga
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att hen tyckte bättre om smörgåstårta och ritade en rektangel som delades upp i aktuellt antal
delar.

Situation 2
Läraren hade en genomgång av bråktal och hur man kan göra för att kunna jämföra eller ordna
dem efter storlek. I situationen sökte läraren efter begreppen förlänga och förkorta.
/…/
L: Och då ska nämnaren vara likadan så behöver man göra någonting med bråken. Vad behöver
vi göra då?
E: Multiplicera någonting för att få talet.
L: Precis, man måste öka på det liksom.
E: Mhhh
L: Då pratar du multiplicera. Och då var ju regeln att man multiplicerar med samma sak där
uppe som där nere. Detta heter någonting annat om man då tittar på begreppen. Vad heter det
begrepp jag tänker på?
E: Förlänga.
L: Förlänga ja
/…/
L: Och då hade vi fått ett mycket större bråk som man sen i, hade gjort kortare med division.
Vad heter det begreppet när man gör det kortare med division?
E: Förkorta.

Här fick läraren med sig eleverna i ett samtal och säkerställde att de visste vilka begrepp som
efterfrågades men hen gjorde även en koppling mellan multiplikation och att förlänga och ett
förtydligande om att man måste genomföra samma sak uppe som nere. Däremot benämndes
inte i denna situation begrepp såsom täljare och nämnare vilket hade kunnat vara mer lämpligt
än att säga uppe och nere.

Situation 3
Läraren gick igenom en uppgift där de flesta elever angivit fel svar då de troligtvis inte läst
frågan ordentligt. Uppgiften gällde att addera tre olika bråk med olika nämnare där man skulle
svara i blandad form. Att just förlänga/förkorta så att bråken fick minsta gemensamma nämnare
hade flertalet av eleverna lyckats med. Men de hade angivit att svaret blev nio åttondelar, alltså
svarat i bråkform. Här betonade läraren hur viktigt det är att läsa igenom uppgiften ordentligt
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så att man inte missar något viktigt och på så sätt tappar poäng när själva uträkningen är korrekt
utförd. Samtidigt säkerställdes att eleverna hade förståelse för vad det innebär när det står ”svara
i blandad form”. I det här läget gjorde läraren dessutom ytterligare en viktig sak, nämligen att
på frågan ”Hur ska vi svara om vi ska svara i blandad form” så väntade hen till flera elever
räckte upp handen. Hen lät eleverna tänka efter och bad inte om svaret från första person som
räckte upp handen. Detta är viktigt då de elever som inte har lika lätt för att komma på svar
annars lätt ger upp innan de ens försökt.

Situation 4
Lektionstillfället handlade om beräkningar med bråktal. Här kom läraren in på begreppet minsta
gemensamma nämnare:
/…/
E: Att man ska göra om allt till åttondelar.
L: Du tänker direkt att du ska göra om allt till åttondelar. Det tyckte jag var jättebra tänkt. Då
brukar vi kalla det för att vi gör om det till minsta gemensamma nämnare. Och då har du sett
att det skulle bli åtta. Så då gör vi det. Vad krävs för att två fjärdedelar ska bli en åtta där nere?
E: Gånga med två.
L: Multiplicera det med två. Tänk på att man måste göra det… Man kallar att man förlänger
med två och man gör likadant både på nämnaren och täljaren. Vad gör vi med en åttondel?
E: Låter det vara.
L: Ja. Och en halv?
E: Gånger fyra.
L: Och ni vet de här begreppen… där är ett begrepp, förlänger. Vi multiplicerar med ett tal så
vi får samma nämnare.

Situation 5
Uppgiften för eleverna att lösa gällde subtraktion av bråktal. Läraren ville att eleverna
gemensamt skulle beskriva sitt tillvägagångssätt när de löste uppgiften.
/…/
L: Om det står så här nio femtedelar minus en tiondel. Vad gör ni? Vad börjar ni med?
E: Jag hade gångat fem så det blev en gemensam nämnare. Eller tiondelar. [Löser uppgiften i
huvudet]
L: Du behöver inte lösa den i huvudet. Du tänker rätt. Du vill ha en gemensam nämnare, men
vi vill helst inte bara ha en gemensam nämnare, vi vill gärna ha den minsta gemensamma
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nämnaren. Och det brukar vi skriva som MGN. Och vi har fem och tio, så vilken är den minsta
gemensamma nämnaren vi kan ha här? Kan vi ha fem?
E: Ja.
E: Nej
L: Nej, det kan vi inte. Kan vi ha tio?
E: Ja.
L: Ja, det kan vi. Och hur ska man nu göra för att få nio femtedelar till tiondelar istället?
E: Man förlänger med två.
L: Man förlänger med två och du pratar så fint också med matematiska termer.
[Otydligt mummel från både elever och lärare]
L: Vi förlänger med två. Och då får vi? nio multiplicerat med två är?

Här gick läraren in på att det inte bara gäller att hitta en gemensam nämnare utan även försöka
hitta den minsta gemensamma nämnaren. Hen frågade klassen om det var möjligt att använda
sig av fem. En elev svarade Ja medan en annan elev sade Nej. Läraren gick här direkt vidare
med att bekräfta att det inte går att använda fem som minsta gemensamma nämnare och frågade
istället om tio funkade. Vidare berömde läraren den elev som använde det matematiska
begreppet förlänger. Detta ger signaler till övriga elever om att läraren uppmärksammar vilket
språk som eleverna använder i lektionssalen. Lektionen fortsatte:
/…/
L: Och sen subtraherar vi med en tiondel, och titta här nu. Arton tiondelar minus en tiondel och
då det blev ju jättelätt.
E: Sjutton tiondelar
L: Sjutton tiondelar, är det i bråkform eller blandad form?
E: [Många pratar] Bråkform, blandad form.
L: Här var många bud.
E: [Många pratat samtidigt]
L: Blandad eller bråk?
E: Bråk.
L: Bråk, tack för det. Hur skriver vi den i blandad form?

I slutskedet av uppgiften gjorde läraren en kunskapskoll på att eleverna förstått skillnaden
mellan att svara i bråkform och i blandad form.
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Situation 6
Läraren hade en genomgång gällande ekvationer och i kommunikationen med klassen
förtydligade hen ett elevsvar med korrekt matematiskt begrepp och en förklaring för att göra en
tydlig koppling mellan orden.
/…/
L: Ja. För att bli av med tretton, vad måste jag göra då? Nu står det ju minus tretton. Vad måste
jag göra?
E: Plus tretton.
L: Addera tretton. Lägga till tretton. Då gör jag det. Åtta x minus tretton plus tretton.

Situation 7
Ytterligare ett exempel på när läraren kombinerade användning av matematiskt begrepp och
vardagsspråk var vid denna lektionssituation:
/…/
L: Nu ska hon lägga ihop det där, addera med det där. Så att sammanlagt, det är ju totalt. Vad
blir det? [Pekar på tavlan] Om jag plussar det med det?
E: Noll komma fem noll fyra
Här förtydligade läraren att lägga ihop, addera och plussa har samma innebörd. Dessutom
kopplades ordet sammanlagt ihop med ordet totalt.

Situation 8
Läraren hade en repetition av tidigare delkapitel gällande överslagsräkning.
/…/
L: En uppgift som jag märker att många fastnar på var när man plötsligt ska ha division. Så vi
tar bara ett kort exempel. Ni måste inte skriva ner utan det räcker bara att ni hänger med [skriver
på tavlan]. Det är om vi till exempel tänker oss att vi har ett bråk där vi uppe i täljaren har
sjutton komma nio [skriver på tavlan]. Och i nämnaren har fem komma nio. Så… den blir
besvärlig att räkna ut exakt men vi kan med överslagsräkning förenkla ganska mycket. Vad kan
vi förenkla täljaren till?

Läraren hade upptäckt att det för vissa elever uppstod problem då uppgifterna handlade om
division. I denna situation gjorde hen en koppling mellan flera olika matematiska begrepp
såsom division, bråk, täljare, nämnare och överslagsräkning.
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Situation 9
Läraren påminde i början av lektionen om vikten av att visa vad det är för sorts beräkning man
gör och hur man avrundar i svaret. Hen sade:
/…/
L: Jag tänkte ta en sak med tanke på noggrannhet och hur man vill ha med… som vi upptäckte
nu på provet. Ehh… Och det är ju jättebra att vi ser det nu med det samma, så man inte upptäcker
det på det nationella provet som man ska bedöma precis enligt riktlinjerna. Utan att ni vet nu,
får reda på nu. Jag tänker på en uppgift. Ni hade en, gräsmatta tror jag det var, med en rabatt
som var diagonal. Det var en kvadrat. Och vi fick reda på att area var 64 kvadratmeter. Hur
skulle vi då gå an det här problemet?

Uppgiften var att man skulle beräkna diagonalens/rabattens längd. Efter att eleverna hade
redovisat att de först tog roten ur arean för att få sidans längd och därefter använde Pythagoras
sats för att kunna beräkna diagonalen fortsatte läraren:
L: Roten ur ja, för då får vi reda på hur lång den här diagonalen är. Så c är lika med roten ur
etthundratjugoåtta. Det går inte jämt upp. Det blir elva komma trettioett och fler decimaler än
så. Då var det ju också den svårigheten att man ska avrunda rätt. Vi hade sextiofyra
kvadratmeter. Vi har bara jämt antal. Då svarar vi också med hela meter här. Så det är ungefär
elva meter rabatten är.

I den här situationen visade de elever som hade en dialog med läraren att de förstod begrepp så
som roten ur och Pythagoras sats och hur och när dessa används vid beräkningar. Däremot
hade läraren uppfattat att eleverna hade svårigheter med avrundning och värdesiffror och
informerade om att detta är med vid bedömningar på nationella prov. Vid denna del av
genomgången fick läraren ett bevis på att eleverna utifrån en given uppgift kunde välja rätt
metod/metoder för att lösa den, då detta var en uppgift som beräknades i flera led. Däremot
ställde vi oss frågande till formuleringen ”Vi hade sextiofyra kvadratmeter. Vi har bara jämt
antal. Då svarar vi också med hela meter här”. Detta skulle kunna bli förvirrande för vissa elever
då läraren säger jämt antal. Innebär detta då att svaret ska avrundas till ett jämt tal? I det här
fallet hade svaret i så fall blivit tolv meter och inte elva. Kanske hade det varit mer lämpligt
med att exempelvis säga ”Vi har ett heltal. Då svarar vi också med hela meter här”.
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Situation 10
Vid ett observationstillfälle kom läraren in på att diskutera kunskapskraven med eleverna.
/…/
L: Jag bara tänkte på, om ni tänker på om ni ska redovisa en sådan här, ehhh, uppgift… Och
bara liksom ritar upp tre figurer och sen så smäller till med en formel och sen så kanske ritar
den fjärde figuren utan att redovisa hur ni har kommit fram till formeln, då brister ni enormt i
er kommunikation. Den här förmågan som är en av de fem stora förmågorna i matte så ni tänker
på det. Att ni skriver upp det i en tabell, figur ett… antal, figur två… antal, det kanske kan
tyckas lite fånigt. Eller att man redovisar på någon vänster hur ni har kommit fram till det. För
att siktar man på de höga betygen då räcker det inte bara att komma med en formel. Man måste
verkligen ha med redovisning hur ni har kommit fram till den.

Här tydliggjorde läraren för eleverna om hur viktigt det är att de tydligt visar hur de kommit
fram till svaret de anger. Att kommunikation inte bara är att tala utan att även att kunna visa
sina beräkningar så att läraren kan följa med.

Situation 11
Läraren valde en uppgift ur boken som eleverna redan hade löst. Genom att lösa uppgiften
gemensamt kunde läraren få alla att förstå på vilket sätt hen förväntade sig att de skulle redovisa
sina lösningar. Följande dialog utspelade sig:
/…/
L: Mhhh. Hur stor andel av förarna var kvinnor? Ser ni det har vi redan svarat, men då ska vi
svara i decimalform. Och detta blev ju så busenkelt nu när vi ju precis har gjort detta eller hur?
E: Ja, en femtedel är noll komma två eller noll komma tjugo.
L: En femtedel är det samma som…?
E: Noll komma två eller noll komma tjugo.
L: Så, då skriver ni svar och markerar det. Och så skriver ni en liten mening. Här var ju inte
jättemycket information men det var ju ändå några rader med text. Tänk på att ni bara plockar
ut det viktiga ur texten, men ändå att det framgår vad det är det handlar om. För man ska ju
kunna titta i era häften eller följa era lösningar utan att behöva se uppgiften ni räknar på.

Här är ytterligare en situation där läraren poängterade vikten av att kommunicera matematiskt
så att det går att följa med och förstå vad det är uträkningen gäller.
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Situation 12
Vid uppstarten av lektionen som bland annat handlade om hur man kan skriva ett tal på mer än
ett sätt utspelade sig följande dialog:
/…/
L: Kan du säga ett decimaltal? Vilket som helst.
E: Noll komma tjugofem
L: Noll komma tjugofem säger du. Får jag ändra det lite grand? Kan vi nöja oss med att ta en
decimal. Vad vill du ha då?
E: Noll komma sex
L: Noll komma sex. Det var ett bra förslag.

Här gav eleven ett förslag på decimaltal med två decimaler men läraren ville göra det hela lite
enklare till en början genom att bara ha ett tal med en decimal. Eleven visade att hen förstår
begreppet decimaltal och gav dessutom ett förslag med två decimaler. Lektionen fortsatte:
/…/
L: Vad betyder det där noll komma sex?
E: Sex tiondelar.
L: En gång till
E: Sex tiondelar
L: [Skriver på tavlan]. Sex tiondelar sade du. Har VV rätt?
E: Ja
L: Den här siffran visar på att vi har sex stycken tiondelar. Men vad visar den där då? Vad
betyder den?
E: Noll ental
L: Vi har noll ental.

I denna dialog med klassen lät läraren de övriga eleverna vara med och avgöra om svaret var
korrekt angivet. Det gjorde att alla hela tiden måste vara närvarande på vad som hände i salen
och vilka svar som de andra eleverna gav. På samma gång fick läraren ett kvitto på att eleverna
förstår siffrornas värde i den placering de har i talet. Efter att ha tagit upp ett par andra exempel
knöt läraren ihop säcken genom följande del:
/…/
L: Vi ska jobba med [pekar på tavlan] den där formen och den där formen. Vad heter den här
formen att skriva tal, det här sättet att skriva tal? Vad heter formen?
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E: Decimalform
L: Det här heter decimalform [skriver på tavlan]. Detta heter decimalform. Vad heter den här
formen? Jag tror jag har sagt det flera gånger, men jag ska se om ni är vakna så här sent på
eftermiddagen!
E: Det är bråkform
L: Detta är ju bråkform. Nu är det här lite kladdigt idag, men det är ju lite mer en
uppstartsgenomgång. Decimalform och bråkform. Betyder precis samma sak.

Här fick eleverna dels en repetition av de två begreppen decimalform och bråkform och dels att
båda dessa sätt går att använda för att skriva ett tal. Läraren hade hela tiden en aktiv dialog med
klassen där de var med och avgjorde huruvida givna svar var korrekta eller kom med egna
förslag.

Situation 13
Lektionen inleddes med att läraren skrev upp ett par olika bråktal på tavlan. Eleverna fick
därefter redovisa för hur dessa bråk kunde skrivas dels i decimalform och dels i procent. Läraren
sade i slutet av denna situation följande:
/…/
L: Det som är viktigt när man jobbar med bråk det är att man kan använda bråken och skriva
det i bråkform, man kan skriva det i decimalform, man kan skriva det i procentform. Beroende
på hur uppgiften ser ut så ska ni hunna hoppa där emellan.

Här förtydligade läraren för samtliga elever att ett tal kan skrivas på olika sätt men ha samma
värde. Dessutom påpekade hen att det är bra att kunna vissa av dessa omskrivningar utantill då
de ofta förekommer i många kapitel i boken.

Situation 14
Läraren inledde lektionen med att visa en bild på tavlan på denna talföljd 1, 5, 9, ?. Uppgiften
för eleverna var att hitta vilket tal som skulle stå i stället för frågetecknet.
/…/
L: Ja, ni lägger till fyra. Ökar med fyra mellan varje steg. Vad kallas denna? Om vi haft en
talföljd. Vad hade den kallats? Vilken typ av talföljd är det här? Är det en…
E: Jag tror att det är en sådan där aritmetisk. Hette det så?
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L: En aritmetisk talföljd. Helt rätt. Där avståndet mellan varje tal är lika stort hela tiden. Eller
hur?

I denna situation sökte läraren efter det matematiska begreppet aritmetisk talföljd. När läraren
fick svaret från en elev upprepade hen svaret men gav även en förklaring av innebörden så att
de elever som kanske glömt bort fick en repetition. Läraren gav även en uppmuntrande
kommentar till den elev som gav det rätta svaret vilket således signalerade till övriga om vikten
att använda sig av korrekta begrepp.

Situation 15
Under denna del av lektionen ställde en av eleverna frågan i vilken ordning man utför
beräkningar för att komma fram till svaret vid lösandet av ekvationer.
/…/
E: Alltså hur… Är det typ som en ehm… Som en linje. Att man börjar att typ att plussa ihop
och sedan delar man och sedan plussar man och sen kan man gånga.
L: Ja, ungefär så. Man kan tänka att det är som prioriteringsreglerna fast tvärt om.
E: Va?
L: Vi börjar alltså baklänges. I prioriteringsreglerna börjar vi ju med multiplikation eller hur?
Och sedan addition och subtraktion. När det gäller ekvationer gör vi tvärt om.
E: Men finns det parenteser?
L: Ja, man kan ha parenteser också. Och då tar man det allra sist. Man går liksom baklänges.

Här försökte läraren förklara att man börjar med att lösa ekvationer genom att först utföra
additioner och subtraktioner och att eventuella parenteser behandlas sist.

Situation 16
Följande lektionsavsnitt var en introduktion inom området ekvationer. Läraren inledde med att
få eleverna att förstå innebörden av likhetstecken.
/…/
L: Likhetstecken. Vad är ett likhetstecken? Vad står likhetstecknet för?
E: Lika mycket på båda sidor.
L: Att vi måste hålla en vikt, jämvikt. Lika mycket på båda sidor.
/…/

59

L: Det spelar ingen roll vilket håll vi läser ifrån för det är lika mycket hela tiden. Och det är
jätteviktigt att veta. Equal, vad betyder det? Vad betyder equal?
E: Lika
L: Lika. Ekvilibrium, det har ni ingen aning om.
E: Vad?
L: Ekvilibrium.
E: Är det latin?
L: Ja, det är latin. Gissa vad det betyder?
E: Lika
L: Ja, jämvikt eller lika. Så en ekvation är att man håller en likhet eller en jämvikt.

Härefter gick läraren igenom ett exempel med eleverna på tavlan. Hen började med att säga att
det finns två olika sätt att lösa ekvationer. Antingen genom prövning som funkar för enklare
uppgifter eller med hjälp av balansering och eliminering som var den metod som läraren
hädanefter ville att eleverna skulle använda sig av.
/…/
L: Var hittar jag balansen, när är det lika på båda sidor? Jag kan pröva. Men det är inte så
effektiv metod. Så vi balanserar det istället, där hittar vi balansen. Vi balanserar ekvationen, vi
kör något som jag skrivit på tavlan, lösa ekvationer med hjälp av eliminering.
/…/
L: Vad betyder ordet eliminera?
E: Typ, ta bort.
E: Döda typ.
L: Spelar du mycket datorspel eller? Eliminera dina fiender. Ta bort, helt rätt. Vi tar bort saker
och ting.

Här gjorde läraren först en återkoppling mellan balans och likhetstecknets innebörd. Därefter
sökte läraren svaret på innebörden av ordet eliminera. Då en av eleverna svarade ”döda typ”
synliggjordes denna elevs vardagsföreställning av ordet. Läraren knöt då an till detta och
bekräftade att eleven hade rätt i sin förklaring, att eliminera innebär att man tar bort, såsom
fienden i ett spel.
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Situation 17
En av genomgångarna berörde området potenser. Eleverna hade tidigare arbetat med
tiopotenser och detta kapitel var således en fortsättning fast med en annan bas än tio. Läraren
inledde först med att prata om ett schackbräde. Om att ett sådant är kvadratiskt och består av
sammanlagt sextiofyra rutor.
/…/
L: Och detta kan man skriva väldigt enkelt genom att skriva det så här [skriver på tavlan]. Åtta,
eight, upphöjt till två läses det. Det är mycket viktigt som någon sade, åttan här kallar vi för?
E: Bas
L: Bas. Och tvåan kallar vi för?
E: Exponent
L: Exponent. Bra
Läraren fortsatte med ytterligare ett exempel där exponenten bestod av en tvåa. Därefter gick
hen vidare med att fråga vad etthundratjugofem blir med basen fem.
/…/
L: Är det någon som kan luska ut vad till exempel etthundratjugofem blir i bas fem?
E: Tjugofem
L: Etthundratjugofem i bas fem. Ska jag skriva det på tavlan här som en potens med bas fem.
E: Fem upphöjt till tre
L: Fem upphöjt till tre såklart. Ty fem gånger fem gånger fem. Fem gånger fem blir tjugofem.
Tjugofem gånger fem blir etthundratjugofem. Börjar ni förstå nu hur man räknar? Exponenten
anger då hur många gånger basen multiplicerar sig själv. Multiplicerar med sig själv. Tre gånger
där.

Läraren gick härefter vidare med att förtydliga parentesers roll vid beräkningar av potenser.
Exempelvis om minustecknet står utanför eller innanför parentesen så blir svaret olika även om
siffrorna är desamma.
/…/
L: Ja, det blir minus två gånger minus två eftersom att allting påverkas. Allt är innanför
parentesen alltså minus gånger minus plus. Plus fyra.

Läraren höll ett högt tempo vid sin genomgång med få exempel på varje del. Vi upplevde att
många elever stundtals verkade vara lite osäkra på vad som skrevs på tavlan.
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Situation 18
En av observationerna innehöll en genomgång av kvadrattal och fortsättningsvis beräkningar
med roten ur. (Ord i fetstil är de som läraren verkligen betonar)
/…/
L: Tal i kvadrat är alltså ett tal som man kan skriva gånger sig själv en gång och då skriver man
den som, ja vad heter nu, om vi väljer denna här [pekar på tavlan], vad heter fyran?
E: Bas.
L: Bas. Och vad heter tvåan?
E: Exponent.
L: Exponent. Vi jobbade ju med tiopotenser innan. Där vi hade basen tio och så hade vi olika
exponenter beroende på hur stora eller små tal det var. Eller hur?
E: Mhhh
L: Så att ett tal i kvadrat är alltid ett tal med exponenten två. Så det kan ni ju försöka… om ni
nu ska ta upp er anteckningsbok.
/.../
L: Så vad ska ni alltid tänka på för geometrisk figur när ni pratar om kvadrattal? Vad blir det
alltid för figur?
E: Kvadrat
L: Ja. Kvadrattal, tal i kvadrat. Upphöjt till två. Alltid figuren kvadrat. Arean på en kvadrat
helt enkelt.

Läraren försökte därefter att få eleverna till att uppmärksamma att det finns mer än ett sätt att
uttrycka sig på när man pratar om kvadrattal.
/…/
L: Hur kan man säga detta? Om ni ser detta stå någonstans hur skulle ni kunna säga det med
ord? Det finns olika sätt att säga.
E: Fyra upphöjt till två.
L: Fyra upphöjt till två. Finns det något annat sätt att säga?
E: Fyra gånger fyra.
L: [Skriver på tavlan] Fler sätt? Ja, vad betydde tvåan? Varför heter det detta tror ni? Alltid när
det är två så är det alltid… fyra i … kvadrat. Därför det är två sidor. Exponenten är alltid två.
Okey. De här, talen i kvadrat, hänger ihop med ett annat matematiskt begrepp som heter
kvadratroten, eller roten ur. Det är det där som många ibland säger “vad är det där konstiga
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tecknet som är i matteboken eller som man ser på miniräknaren”. Och det hänger ihop med det
här.

I denna del fick läraren ge svaret själv. Trots att hen vid upprepade tillfällen sagt ordet kvadrat
var detta inget ord som eleverna tagit till sig. Kanske på grund av att det var så uppenbart eller
kanske för att de inte riktigt hade förstått själva frågan. Utan att förtydliga ytterligare gick
läraren vidare med att koppla in begreppet roten ur. Detta begrepp blev inte heller riktigt
förtydligat utan läraren skrev följande förklaring på tavlan som eleverna skulle skriva av i sin
genomgångsbok: ”Roten ur ett tal ger dig det talet som du sen kan multiplicera med sig själv
och få talet under rottecknet”.

7. Diskussion
I detta avsnitt kommer resultat och analys att sammanfattas i kortare drag. Diskussioner kring
dessa kommer föras i relation till den tidigare forskningen. Därefter kommer en beskrivning på
hur studien kan användas i undervisningen samt förslag på fortsatt forskning i koppling till
studien ges.

7.1 Sammanfattande resultat
Vid sammanställning av studien gav observationerna resultatet att samtliga lärare använde sig
av både ett matematiskt och ett vardagligt språk vid genomgången med eleverna. Trots att vi i
våra efterföljande samtal fick svaret från nästan alla observerade lärare att det är viktigt att
eleverna får höra både de matematiska begreppen tillsammans med de mer vardagliga för att
skapa sig en begreppsförståelse så var det endast tre av lärarna som använde just en kombination
av de två språken och då de gjorde det så var det högst vid två tillfällen under aktuellt
observationstillfälle. Samtliga lärare menade också att deras användning av matematiskt språk
säkerligen påverkar eleverna i hur de pratar matematik, men några av dem pekar dock på att det
inte är alla elever som anpassar sitt språk efter lärarens. Under observationerna förekom det vid
ett par tillfällen att då eleverna svarade med vardagsspråk såsom exempelvis ”vi delar med…”
så upprepade läraren elevens svar men då genom att i stället använda sig av det matematiska
begreppet ”dividerar”. Detta visade på att lärarna försöker att få eleverna medvetna om att
använda mer adekvata matematiska termer i sin kommunikation.
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7.2 Resultat- och analysdiskussion
Enligt Riesbeck (2000) är det lärarens uppgift att introducera det matematiska språket för
eleverna och göra dem bekanta med den matematiska kontexten. I våra observationer såg vi att
samtliga lärare använde matematiskt språk vid sina helklassgenomgångar. Däremot var det
endast tre stycken som använde matematiska begrepp i kombination med ett mer vardagligt
språk. Detta till trots att samtliga lärare i det efterföljande samtalet svarade att just
kombinationen av matematiska och vardagliga begrepp underlättar utvecklandet av
begreppsförståelsen hos eleverna. Detta med att eleverna inte utvecklat förståelsen för de
begrepp som ingår i aktuellt undervisningsområde kan leda till att man som lärare befinner sig
utanför elevens förståelsehorisont och därmed finns risken att eleven tappar intresse för det man
pratar om (Riesbeck, 2006).

Den omgivande miljön påverkar hur individen agerar. Häri inkluderas exempelvis vilka
personer som är i miljön, hur omgivningen ser ut med mera. Då våra observationen skedde i
matematiksalen på skolan anser vi att eleverna bör vara vana vid att höra de matematiska
termerna där. Däremot är det inte bara miljön som påverkar när man befinner sig i ett socialt
sammanhang. Även de olika individernas medhavda föreställning och agerande påverkar
situationerna vi befinner oss i (Corbin & Strauss, 1990; Stark & Brown Trinidad, 2007). Dessa
ageranden får sedan konsekvenser för hur situationen utvecklas och det kan vi exempelvis se i
hur lärarna växlar mellan matematiskt och vardagligt språk.

Den matematiska kontexten är främmande för många elever och det underlättar inte att den är
så specifik som den är (Carlkvist-Åman & Johansson, 2007; Myndigheten för skolutveckling,
2008). Det är lärarens uppgift att för eleverna tydliggöra kopplingarna mellan den mer abstrakta
matematiska kontexten och den mer vardagliga kontexten samt att underlätta för eleverna i
orienteringen mellan dem (Löwing, 2004, Riesbeck, 2000). Som lärare måste man reflektera
över hur man själv använder begreppen i sin undervisning (Carlkvist-Åman & Johansson, 2007;
Löwing, 2004). Givetvis spelar innehållet i lektionen en roll för i vilken utsträckning man som
lärare kan använda sig av ett matematiskt språk, vilket vi också har kunnat se i vår studie. När
man har en lektion på ett nytt kapitel kan det vara bra att ha en genomgång på vilka nya begrepp
som kommer att introduceras. Vissa av de observerade lärarna pratade i det efterföljande
samtalet om att de ibland använder sig av ett genomgångshäfte i vilket eleverna kan skriva upp
begrepp och deras förklaring men även skriva upp formler för beräkning av exempelvis
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cirkelarea. De vill gärna att eleverna har ett specifikt häfte för detta då eleverna vanligtvis
slänger det vanliga räknehäftet när det är fyllt. Genom att inleda ett nytt område/kapitel på detta
sätt säkerställer man som lärare att samtliga begrepp förklaras och förtydligas för alla elever.
Här kan man också ha en diskussion om vilka eventuella förkunskaper eller
vardagsföreställningar som eleverna har med sig sedan tidigare. Många av begreppen kan elever
redan ha stött på i tidigare sammanhang men med en helt annan innebörd (Tall & Vinner, 1981).
Exempelvis kan begreppet volym vara starkare kopplat till ljudnivå eller att ett schampo ger
håret extra volym (Myndigheten för skolutveckling, 2008). Vissa elever arbetar fortare med det
material som man som lärare presenterar för dem och genom att från början redogöra för
begreppen så ges alla elever möjlighet att höra dem och förklaringen. Begreppen får då en
matematisk betydelse genom en formell definition (Tall & Vinner, 1981).

Vid samtliga genomgångar borde man vid tillfällen där det känns naturligt dessutom kunna
använda de korrekta termerna för exempelvis de fyra räknesätten. Man borde oftare kunna säga
”vad blir summan av...” istället för att säga ”vad blir svaret?” då man gör en addition. Detta
skulle kanske kunna underlätta för eleverna i sin koppling mellan räknesättet addition, dess svar
summa och det vardagliga ordet plus. Som lärare är det viktigt att man inte skapar
återvändsgränder för elevernas matematiska lärande utan snarare öppnar dörrar för fortsatt
matematisk utbildning (Carlkvist-Åman & Johansson, 2007; Löwing, 2004; Riesbeck, 2008;
Wyndham, 1986).

Som lärare är du inte endast ämneslärare, du är även en språklärare (Myndigheten för
skolutveckling, 2008). Detta uttryckte en lärare bokstavligen och det var hen ensam om. Läraren
svarade även vid det efterföljande samtalet att eleverna är medvetna om att hen ställer krav på
användandet av adekvata och relevanta termer. Inte bara vid muntlig kommunikation utan även
på exempelvis skriftliga inlämningsuppgifter eller prov där eleverna ska svara med fullständiga
meningar. Vi har som lärare uppdraget att bland annat främja elevers utveckling till aktiva och
ansvarskännande medborgare (Skolverket, 2011). I detta ligger även att eleverna ska kunna
använda sig av språket i allmän mening och inte bara de ämnesspecifika begreppen. En lärare
sade att hen ibland kunde säga exempelvis ett ordspråk och en förklaring på dess innebörd för
att eleverna ska få med sig att nyttjandet av språket är en viktig del i skolan.

Samtliga lärare menade på att de tror att deras användning av matematiska begrepp påverkar
eleverna och deras begreppsanvändning, men ändå var några av de flest förekommande
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vardagsbegreppen i samtliga observationer grundläggande ord som exempelvis rörde de fyra
räknesätten. Är lärarna då den språkliga förebild för eleverna som de ska vara (Carlkvist-Åman
& Johansson, 2007; Löwing, 2004)? Som förklaring till att vårt resultat på observationerna,
med tanke på skillnaden i användandet av matematiska termer, ser ut som det gör kan en orsak
vara att de olika lektionerna inte berörde samma område. Eftersom många av begreppen är
väldigt områdesspecifika (Löwing, 2004; Riesbeck, 2008) så var det inte aktuellt att vi skulle
kunna plocka ut samma sorts begrepp från alla våra observationer. Dessutom så var
helklassgenomgångarna väldigt varierande i tid som också spelade en avgörande roll i
förekomsten av begrepp. Ytterligare en viktig aspekt är om det var en introduktionslektion eller
om själva genomgången bara var för att få klassen till att komma igång med det självständiga
arbetet.
En lärare kopplade i sin genomgång ihop tvåan i kvadratmeter (m2) med två sidor. Detta kan
för vissa elever kanske te sig förvirrande då man inte alltid multiplicerar två sidor med varandra
för att få en area. Cirkeln har exempelvis inte alls någon sida man multiplicerar och vid
areaberäkning av en triangel är höjden inte alltid utritad direkt i figuren. Här anser vi att läraren
borde vara tydligare mot eleverna, eftersom en tydlig kommunikation är det som hjälper
eleverna i sin inlärning och utveckling (Jensen, 2012).
Vi upplevde att flera av de observerade lärarna stundtals hade en tendens att bli röriga vid sina
genomgångar. I de delar av lektionerna som lärarna blev röriga växla de ofta mellan att använda
antingen matematiskt eller vardagligt språk, vilket kan ha medfört att vissa elever tappat
intresset för att följa med i genomgången. Många gånger kanske denna rörighet beror på att
läraren blir osäker på hur hen ska förklara ett fenomen eller begrepp för eleverna som de inte
hört innan. Exempelvis förklaringen om vad ”roten ur” är som beskrivs i situation 18, vilket var
elevernas första kontakt med detta begrepp. Löwing (2004) har sett att lärarstudenter brister i
sin kommunikation redan under utbildningstiden. Dessa brister fanns främst inom den
matematiska terminologin och användningen av den. Att man redan under sin tid som student
brister i sin kommunikation och då kanske även har svårt med den matematiska terminologin
underlättar inte i undervisningen då man som lärarstudent ska förklara något som är känns
självklart för en själv men inte för eleverna. Men självklart menar vi här att läraren själv vet
vad fenomenet eller begreppet innebär och därmed även i vilket sammanhang det hör hemma
och hur samt varför det passar in i det sammanhanget. Men begreppet är inte självklart för
eleverna som kanske hör det för första gången. Det är således viktigt att man som lärare funderar
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över hur man ska förklara för eleverna innan man ska gå in och ge dem ett nytt begrepp som
ska förankras i deras tidigare kunskaper.
En lärare pratade i sin genomgång om “eliminering”. När hen frågade eleverna om de visste
vad detta ord betydde utbrast en elev “döda!”. Läraren frågade då om eleven spelade mycket
spel varvid hen bekräftade att eleven hade rätt i sin förklaring av begreppet “eliminering”, att
det innebar att man ”tar bort något”. På detta sätt kopplade läraren ihop ett nytt begrepp med
något som eleven redan kände till (Carlkvist-Åman & Johansson, 2007; Morgan et al.
2014; Riesbeck, 2000; 2008; Runesson, 2005; Skolverket, 2003). Genom att läraren hjälpte
eleven att koppla en redan befintlig förklaring till ett begrepp underlättade hen kanske något för
eleven när genomgången sedan fortskred. I denna situation fick vi även ett exempel på det som
kallas diagnosaspekten (Wyndhamn, 1986). Eleverna fick höra ett begrepp som läraren önskade
att de använder i matematiken och eleven kunde förknippa det med något från sin vardag.
Eleven kunde skapa en koppling mellan det matematiska och det vardagliga.
Under en genomgång talade läraren om “aritmetisk talföljd”. Läraren ville då få fram begreppet
från eleverna och ställde en fråga om vad talföljden kallas. På så sätt kontrollerade läraren om
eleverna uppfattat begreppet under tidigare genomgångar, samtidigt som hen förtydligar
begreppet efter att ha fått rätt svar från en elev. Detta blir på så sätt en lärande situation för både
lärare och elever genom att båda parter är aktiva samt att båda parter även får syn på hur långt
de är komna i lärandet (Skolverket, 2003).

En av lärarna var väldigt snabb på att gå vidare i sin genomgång. Läraren gick fort från att prata
om hur man gör beräkningar med potenser till att eleverna skulle kunna bestämma hur man kan
skriva talet etthundratjugofem i bas fem. Detta kan vi anse vara ett stort hopp vid en första
kontakt. Det vill säga att från att veta att sju i kvadrat (72) är detsamma som sju gånger sju,
alltså fyrtionio, till att sedan kunna bestämma en exponent för en given bas. För att elever ska
kunna utveckla sitt matematiska språk behöver de få tid att bekanta sig med de nya begreppen
och ta åt sig innebörden av dem (Morgan et al. 2014). Under denna lektionssekvens anser vi att
eleverna inte gavs den möjligheten, vilket vidare kan försvåra för dem i sin matematiska
utveckling (Malmer, 2002). Detta kan jämföras med hur man introducerar subtraktion för
elever. Det är först under senare årskurser som negativa tal träder in i elevernas talomfång,
vilket kan göra att något eleverna kunnat utan problem tidigare kan bli mer komplicerat då det
rubbar deras begreppsbild (Tall & Vinner, 1981).
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Under de observationer som vi genomförde var det endast två lärare som belyste för eleverna
vikten av tydliga redovisningar och att detta är ett av kunskapskraven. Lärarna upplyste då
eleverna om meningen med vad de arbetat med och vikten av att lägga ner energi på att lära sig
samt att arbeta med sin kommunikation, både skriftlig och muntlig, i undervisningen.

Under merparten av de lektioner vi närvarade på har det som bedrivits efter genomgångens slut
varit enskilt arbete i matematikboken. Detta gör att eleverna inte ges möjlighet att diskutera vad
de precis fått höra då de flesta vill ha tyst runt omkring sig när de ska räkna i boken. Detta är
det dominerande arbetssättet i svensk skola (Skolverket, 2003). Vad vi här ställde oss frågande
till var om eleverna då ges de rätta förutsättningarna för att kunna utveckla samtliga de förmågor
som de enligt gällande läroplan ska utveckla under sin grundskoletid. Att elever dessutom oftast
befinner sig på olika delkapitel i boken gör att det bara är de som har lättare för att förstå och
är ”i fas” som direkt kan nyttja genomgången i sitt räknande. För vissa elever dröjer det flera
lektioner innan de ska börja räkna med det som genomgången innehöll. I Skolinspektionens
undersökning från 2009 presenteras att svenska elevers resultat i TIMMS sjunker och då frågar
vi oss om detta kanske kan bero på att det är procedurhanteringsförmågan (det som i Lgr 11 är
metodförmågan) som dominerar i undervisningen. När man tittar utanför Sveriges gränser kan
man se att lärare i andra länder, till exempel USA och Japan, lägger upp sin undervisning i
matematik på ett annat sätt än vi gör i Sverige (Skolinspektionen, 2009). Enligt Skollagen 1 kap
5 § ska undervisningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (Skollagen, 1998).
Om de svenska lärarna då inte tar åt sig av de beprövade undervisningsmetoder som verkar
fungera i andra länder, som presterar bättre på internationella prov, kan man då verkligen säga
att de gör det uppdrag de är ålagda att göra? Däremot bör man kanske fråga sig om huvudsyftet
med den egna undervisningen är att eleverna ska prestera bra på internationella prov eller att de
får med sig vad de behöver för att klara sig i livet. Alltså gällande uppdraget att främja elevers
utveckling till aktiva och ansvarskännande medborgare som det står i läroplanen (Skolverket,
2011).

I situation 1-5 i avsnitt 6.2 berörde de undervisande lärarna begreppen förlänga och förkorta på
olika sätt. Vid flera tillfällen kopplade lärarna ihop dessa begrepp med multiplikation och
division. På så sätt blev begreppen som kan vara nya för eleverna sammankopplade med något
som eleverna kände till sedan tidigare (Carlkvist-Åman & Johansson, 2007; Morgan et al. 2014;
Skolverket, 2003). Detta kan underlätta för eleverna längre fram då de flesta redan vet
innebörden av begreppen “multiplikation” och “division”. På samma sätt gjorde läraren i
68

situation 8 en koppling mellan nya och gamla begrepp då hen hade ett repetitionsmoment.
Under denna repetition tog läraren upp och kopplade bland annat ihop begreppen “bråk” och
“division”. Detta kan medföra att elever som kanske inte riktigt förstått vad ett bråk är kan tänka
på det som en division. I dessa situationer kan man även se på variationen i hur man kan tala
om bråk. Detta visar oss, till viss del, på områdets komplexitet. För att, även om situationerna
berör samma område ser de inte lika dana ut. Detta bero på att interaktionerna som skett vid en
situation ser annorlunda ut vid andra liknande situationer (Corbin & Strauss, 1990).

Under situation 12 fanns ett stort engagemang från både lärare och elever. Alla upplevdes som
aktiva och detta medförde att det blev en bra lärandesituation (Skolverket, 2003). Denna
situation berörde decimaltal, vilket var något som eleverna arbetat med tidigare och därmed
borde ha kännedom om. En av eleverna visade detta genom att då läraren bad någon säga ett
decimaltal så fick hen snabbt ett svar. Läraren fick dessutom som svar ett tal med två decimaler
vilket hen inte var ute efter egentligen och bad då eleven om ett tal med endast en decimal.
Eleven kunde återigen ge läraren ett korrekt svar och visade på en god förståelse av decimaltal.
Längre fram i situationen involverade läraren de flesta eleverna som finns i klassrummet. Bland
annat genom att när hen fick ett svar så ställde läraren frågan till resten av klassen om svaret
var korrekt. Detta ansåg vi vara ett mycket bra sätt att få med sig alla och hela tiden kunna få
syn på vilka elever som hänger med och vilka som inte gör det.

Situation 15 är ett tydligt exempel på när läraren kan skapa problem för sig själv längre fram
då hen kan komma att få förklara på nytt och för eleverna att lära om. Eleverna ställde en fråga
om i vilken ordning man löser de olika delarna i en ekvation. Läraren var inte förberedd på
frågan men ville ändå ge eleven ett svar. Detta gjorde att läraren sade ”Man kan tänka att det är
som prioriteringsreglerna fast tvärt om”. Detta skulle kunna bli förvirrande längre fram när
eleverna stöter på svårare uppgifter (Malmer, 2002; Tall & Vinner, 1981).

Under situation 9 kan läraren ha skapat en förvirring i elevernas begreppsbild av heltal och
jämna tal. Läraren säger” Vi hade 64 kvadratmeter. Vi har bara jämt antal. Då svarar vi också
med hela meter här”. Vid observationstillfället undervisade läraren en åk. 9, där eleverna borde
ha en klar bild av vad heltal respektive jämna tal är. Bland heltalen ingår ju även udda tal. Detta
ställer ju kravet på eleverna att de vet vad heltalen är respektive inte är samt att de vet vad ett
jämt tal är respektive inte är (Runesson, 2000; 2006). Läraren kan dock i situationen gjort att
eleverna fick uppfattningen om att heltal är det samma som ett jämt tal.
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7.3 Avslutande reflektioner
Vårt syfte med studien var att undersöka på vilket sätt lärarna använder sig av matematiska
begrepp i förhållande till ett vardagsspråk samt på vilket sätt de tror att deras användning av
matematiska begrepp påverkar elevernas begreppsanvändning. Det vi kommit fram till i vår
studie är att lärare använder sig både av matematiska begrepp och av ett vardagsspråk i sin
undervisning. Dock använder de sällan en kombination av dessa. När de använder matematiska
begrepp respektive vardagsspråk är det oftast enskilt, vilket gör att det blir svårare för eleverna
att göra kopplingar mellan de olika begreppsvärldarna. Lärarna poängterar att det är viktigt med
kombinerat språk och anser att de använder sig av kombinerat språk i stor utsträckning, vilket
våra observationer visat att de inte gör. Om lärare i större utsträckning använder sig av ett
kombinerat språk anser vi att det bör öka elevernas matematiska begreppsförståelse. Om
elevernas begreppsförståelse blir större ökar möjligheten att deras övriga förmågor i matematik
också kan förbättras.

7.4 Vidare forskning
En vidareutveckling av vår studie skulle kunna vara att även inkludera eleverna. Detta skulle
exempelvis kunna göras genom att elevernas begreppsanvändning jämförts med lärarnas. Man
skulle under observationerna kunna se vilka olika begrepp som eleverna använder och däri göra
en jämförelse mellan hur lärare och elever använder matematiska begrepp respektive
vardagsspråk. Man skulle även kunna fråga eleverna hur de upplever att läraren kommunicerar
i klassrummet. Det vill säga hur eleverna upplever att lärarna använder matematiska begrepp i
förhållande till vardagsspråk. För att kunna göra detta måste man först tydligt förklara
skillnaden mellan dessa för eleverna och härmed kanske väcka en tanke hos dem om hur de
själv samtalar när de befinner sig i matematikklassrummet. Både i kommunikationen med
läraren och sinsemellan.

En annan intressant aspekt att studera skulle vara huruvida lärarnas språkanvändning faktiskt
påverkar eleverna. Får de en bättre begreppsförståelse genom att lärarna använder ett mer
kombinerat språk eller det spelar inte någon roll för eleverna? Denna undersökning skulle kunna
inledas med att man har ett begreppsförståelsetest i början av höstterminen för att sedan följa
klassen under hela läsåret och göra ett nytt test innan skolavslutningen i juni. Då skulle man
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kunna jämföra resultaten och se om det finns något samband mellan lärarens språkanvändning
och elevernas utveckling av begreppsförståelse. Detta skulle dock kräva att man hade en
kontrollgrupp där förutsättningarna under läsåret inte ser likadana ut.

Vår studie skulle även kunna byggas vidare med hur elevernas övriga matematiska förmågor
utvecklas om deras totala begreppsförståelse förbättras. Detta skulle vara en studie som sträcker
sig över en längre tid än ett läsår då syftet skulle vara att undersöka hur de utvecklas och för att
kunna se en utveckling behöver man tid.

Istället för att som vi gjort, studera variationen av begrepp, skulle man kunna studera hur lärare
exempelvis använder begrepp som rör de fyra räknesätten i sin undervisning. Då räknesätten är
något eleverna stöter på redan från början när de träffar på matematiken är det begrepp som
borde genomsyra undervisningen. Att som lärare frekvent använda sig av de matematiska
begreppen som hör till räknesätten kan vara ett sätt att hjälpa eleverna att själv avgöra vilket
räknesätt de ska använda då de ska lösa till exempel läsuppgifter, där det inte alltid direkt
framgår vilket räknesätt som ska användas.
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4

3

2

1

Lärare

addition 0
subtraktion 0
multiplikation 2
division 1
addition 0
subtraktion 0
multiplikation 9
division 0
algebra 6
term 6
förenkla 12

subtraktion 1
multiplikation 2
division 1
likhetstecken 5
aritmetisk
talföljd 1
ekvation 28
algebra 1
förenkla 1
addition 0
subtraktion 0
multiplikation 3
division 0
potens 5
bas 8
exponent 7

Enbart
matematiska
begrepp
addition 0

33

3

23

40

Totalt
matematiska
begrepp

plus 2
minus 15
gånger 5
delat med 2
plus 0
minus 4
gånger 2
delat med 0

plus 1
minus 0
gånger 9
delat med 0

plus/lägga
till/ökar med 12
minus/ta bort 9
gånger 3
delat med 1

Enbart
vardagsspråk

6

24

10

25

Totalt
vardagsspråk

multiplicera - gånger 1

multiplikation - gånger 1

Kombinerat
matematiska begrepp
och vardagsspråk
addera - lägga till 1

1

1

Totalt
kombinerat
språk

40

28

33

65

Totalt

Bilaga 2 Specificering av vilka matematiska begrepp, vardagsbegrepp
respektive en kombination av dessa som förekom vid undervisningstillfället
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7

6

5

Lärare

Enbart
matematiska
begrepp
addition 0
subtraktion 0
multiplikation 10
division 0
triangeltal 2
kvadrattal 5
rektangeltal 1
tiopotens 1
bas 3
exponent 5
kvadrat 44
kvadratrot 6
addition 0
subtraktion 0
multiplikation 4
division 2
nämnare 8
förlänga 1
större än 1
mindre än 1
addition 0
subtraktion 0
multiplikation 2
division 0
kvadrat 1
roten ur 2
Pythagoras sats 2
koordinatsystem 2
9

17

77

Totalt
matematiska
begrepp

plus 0
minus 0
gånger 17
delat med 0
upphöjt till 7

krokodilmun 1

plus 0
minus 0
gånger 1
delat med 0

upphöjt till 9

plus 0
minus 0
gånger 0
delat med 0

Enbart
vardagsspråk

24

2

9

Totalt
vardagsspråk

Kombinerat
matematiska begrepp
och vardagsspråk

Totalt
kombinerat
språk

33

19

86

Totalt

78

addition 0
subtraktion 0
multiplikation 0
division 1
täljare 3
nämnare 2
överslagsräkning 5
addition 0
subtraktion 0
multiplikation 0
division 6
förkorta 3
täljare 2
nämnare 2
decimalform 7
bråkform 5
addition 1
subtraktion 2
multiplikation 4
division 0
nämnare 3
täljare 1
förlänga 4
decimalform 5
bråkform 7
procentform 3
blandad form 3
minsta gemensamma
nämnare 3

8

10

9

Enbart matematiska
begrepp

Lärare

36

25

11

Totalt
matematiska
begrepp

plus 1
minus 2
gånger 0
delat med 0

plus 0
minus 0
gånger 0
delat med 5

plus 1
minus 0
gånger 0
genom 2

Enbart
vardagsspråk

3

5

3

Totalt
vardagsspråk

dividerar - delar 1

addition - plus 1

Kombinerat
matematiska
begrepp och
vardagsspråk

2

Totalt
kombinerat
språk

39

32

14

Totalt

79

39

32

2

24

3

5

3

17

9

11

25

36

7

8

9

10

9
77
5

6

6
33
4

2

14

33

19

86

40

24
3
3

1

10
23
2

1

28

33

65
25
40
1

Lärare

Totalt matematiska
begrepp

Totalt vardagsspråk

Totalt kombinerat språk

Totalt

Bilaga 3 Sammanställning av det totala antalet tillfälle då läraren använde sig
av matematiska begrepp, vardagsspråk eller en kombination av dessa vid
undervisningstillfället

